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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, tüm Luhansk bölgesini ele geçirmek için aktif saldırılarını sürdürüyor. Sievierodonetsk 
şehrine saldırırken, aynı zamanda onu savunan Ukrayna grubunu kesmeye çalışıyorlar. Donetsk 
bölgesinin kuzeyinde ve Donetsk kenti yakınlarında saldırılar devam ediyor. Bu arada, Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri Kherson yönünde bir karşı taarruz gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Rus ordusu, Rusya Federasyonu sınırındaki yerleşim yerlerini havan ve toplarla sistematik olarak 
bombalamaya devam ediyor. En yoğun saldırılar Sumy bölgesinin topraklarına yöneliktir. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kharkiv'un kuzeyine gerçekleştirdiği karşı taarruz sonrasında kente 
yönelik bombardımanın yoğunluğu azaldı. Ancak Rus ordusu bu yönde mevzilerini korumaya 
çalışıyor ve bölge merkezine yönelik saldırılara devam ediyor. 26 Mayıs'ta Kharkiv, büyük kalibreli 
silahlar ve MLRS ile bombalandı. Kentte 9 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 

Luhansk bölgesinde Sievierodonetsk için mücadele sürüyor. Kentin Sivil-Askeri İdaresi başkanı 
Oleksandr Striuk, Rus ordusunun kentin çevresinin 2/3'ünü işgal ettiğini bildirdi. Luhansk Bölgesel 
Askeri İdaresi başkanına göre, Sievierodonetsk hala kapalı değil. Son günlerde Bakhmut-
Lysychansk karayolu çevresinde aktif düşmanlıkların gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. 27-28 
Mayıs'ta Rus birliklerinin rotaya yaklaşması ve bu kilit hattı bombalama fırsatı bulması, Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri birliklerine ve insani yardım konvoylarına erzak sağlanmasını zorlaştırdı. 29 
Mayıs'ta Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, bölgedeki Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerini takviye ederek Rus birliklerini otoyoldan geri itmenin mümkün olduğunu bildirdi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinin kuzeyinde, Rus birlikleri Lyman kasabasını ele geçirdi. Ukrayna birlikleri organize 
bir şekilde yeni mevzilerine çekildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sievierodonetsk'teki lojistik destek 
yollarını bozmak için Rus ordusu tarafından Bakhmut yönünde bir saldırı var. Rus birliklerinin yoğun 
nüfuslu bölgeleri vurmak için topçu ve havacılığı aktif olarak kullandığı Avdiivka bölgesinde 
çatışmalar devam ediyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında bölgede toplamda en az 14 sivil hayatını 
kaybetti, 12'den fazla kişi de yaralandı. 

Zaporizhzhia bölgesinde ön cephede sivil altyapıya yönelik bombardıman devam ediyor. 

Dnipro yönü: 
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Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın merkezindeki askeri hedefleri vurmaya devam ediyor. 27 Mayıs'ta 
İskender tipi bir füze, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ulusal Muhafız kışlasını vurdu. 
Dnipropetrovsk'taki Bölgesel Savunma Kuvvetleri başkanı Hennadii Korban'a göre, grev sonucunda 
10 kişi öldü ve yaklaşık 35 kişi yaralandı. 28 Mayıs'ta Kryvyi Rih'e füze saldırısı düzenlendi. İki roket 
kentte bir sanayi kuruluşunu yok etti. Füze saldırılarına rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kryvyi 
Rih'in güneyinde başarılı karşı saldırılar yürütüyor. 

Güney yönü: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri, Kherson yönünde bir saldırı başlattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus birliklerini cephenin bazı bölgelerinde geri çekilmeye 
zorladılar. 

Mykolaiv'deki yerleşim alanları ve bölgedeki diğer kasabalar da dahil olmak üzere cephe hattına 
yakın yerleşim yerlerine yönelik bombardıman devam ediyor. Yine 30 Mayıs gecesi, Rus birlikleri, 
daha önce saldırılarda hasar gören Odesa bölgesindeki Dinyester Halici üzerindeki bir köprüye iki 
füze saldırısı düzenledi. 

İNSANİ DURUM 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, 27 Mayıs itibariyle, geniş çaplı Rus işgalinin 
başlangıcından bu yana Ukrayna'da sivil kayıp sayısı 8.766'dır (4.031 ölü ve 4.735 yaralı). 29 Mayıs 
sabahı itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısı sonucunda 682'den 
fazla çocuk (242 çocuk öldü, 440 kişi yaralandı) yaralandı. 

Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki aktif düşmanlıklar nedeniyle insani koşullar kötüleşiyor. Ukrayna'nın 
doğusu ve güneyinde büyük çaplı elektrik, su ve gaz kesintileri var. Güney ve doğu bölgeleri, gıda 
güvencesi olmayan hanelerin en yüksek yüzdesine sahiptir. 

Geçici olarak işgal edilen Mariupol'daki insani durum, özellikle istikrarlı bir enerji, su ve gaz arzının 
olmaması nedeniyle kritik olmaya devam ediyor. Şehir bir çevre felaketinin ve bir bulaşıcı hastalık 
salgınının eşiğinde. 

Etrafta aktif düşmanlıkların yaşandığı Sievierodonetsk'teki durum kritik. 20 Mayıs itibariyle şehirde 
yaklaşık 15.000 sivil vardı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bir raporu, şehir hastanesinin 
tekrarlanan saldırılara maruz kaldığını ve sonuç olarak, sürekli bombardıman nedeniyle talebin arttığı 
bir zamanda yalnızca sınırlı tıbbi hizmetler sağlayabildiğini bildiriyor. Kente yapılan insani yardım ve 
sivillerin tahliyesi, ulaşım için kullanılan önemli bir köprünün yıkılmasıyla sekteye uğradı. 

Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş bölgelerindeki insan hakları durumu belirsizliğini koruyor. 
Rusya'ya sınır dışı edilen Ukraynalı sivillerin kalış koşulları ve haklarına uyulması hakkında bilgi az. 
Geçen hafta, Rus ordusu 300'den fazla çocuk da dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 Mariupol sakinini 
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bir filtreleme kampına zorla nakletti. Filtreleme önlemlerinin ardından Rusya Federasyonu'na sınır 
dışı etmeyi planlıyorlar. 

24 Şubat ve 29 Mayıs arasında DSÖ, Ukrayna sağlık sistemi tesislerine (tıbbi tesislere, ulaşıma, 
personele, hastalara ve depolama tesislerine yönelik saldırılar dahil) 263 saldırı belgeledi. Sonuç 
olarak, 59 kişi yaralandı ve 75 kişi öldü. Sorun özellikle Luhansk, Chernihiv, Kherson ve Donetsk 
bölgelerinde akut. 

Ukrayna eğitim kurumları da düşmanlıkların bir sonucu olarak yıkıma uğramaya devam ediyor. 
Çatışmadan etkilenen bölgelerde çevrimiçi eğitime erişim karmaşıktır. 

Rus esaretinden serbest bırakılan Ukraynalı askerler, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından işkence ve 
zalimane muamele (özellikle dövülme, kendilerine karşı elektrik akımı ve bilinmeyen maddeler 
kullanılması, ilk yardımın yapılmaması vb.) 

Direnç 

29 Mayıs'ta, geçici olarak işgal edilen Melitopol, Zaporizhzhia bölgesinden birkaç düzine sakin, 
Ukrayna yanlısı bir miting için dışarı çıktı. 

EKONOMİK DURUM 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleh Ustenko'ya göre, Ukrayna, Karadeniz'deki tüm askeri 
faaliyetlerin durdurulması koşuluyla 2022 yılı sonuna kadar iç ve küresel talebi karşılayacak yeterli 
tahıl rezervine sahip. 

ABD, Ukrayna çelik endüstrisinin ekonomik potansiyelini yeniden canlandırmaya yardımcı oluyor. 27 
Mayıs'ta Beyaz Saray basın servisi, Joe Biden'ın önceki yönetim tarafından Ukrayna çeliği ithalatına 
uygulanan %25'lik ek vergileri bir yıl süreyle iptal eden bir icra emri imzaladığını bildirdi. 

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na göre, yer değiştirme programında yer alan işletmeler arasında 601 
kurum taşınma işlemini tamamladı, bunlardan 390'ı devletin batı bölgelerindeki yeni sitelerde 
çalışmaya yeniden başladı. 

Ekonomi Bakanlığı, ek döviz kazançları çekerek Ukrayna'da makrofinansal istikrarı iyileştirmeye 
çalışıyor. Özellikle, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ile yaptığı 
görüşmenin ardından, Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko, Ukrayna mallarının İngiltere'ye 
ihracatında sıfır gümrük vergisinin Haziran başında başlamasını bekliyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'ya uluslararası desteği güçlendirmek için ortaklarla aktif bir siyasi ve 
diplomatik diyalog sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile 
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telefon görüşmeleri yaptı. Başkan muhataplarına cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Görüşmede 
savunma desteğinin güçlendirilmesi, yakıt ikmali, uluslararası gıda krizinin önlenmesi ve Ukrayna'nın 
AB üyeliği ele alındı. 

26 Mayıs'ta Finlandiya Cumhuriyeti Başbakanı Sanna Marin Kyiv'e resmi bir ziyarette bulundu. 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi onunla bir araya geldi ve Finlandiya hükümetine ve 
halkına Rusya'ya yönelik yaptırımların yanı sıra savunma, mali ve insani yardım için teşekkür etti. 
Taraflar, Ukrayna'nın gelecekteki AB üyeliğinin kilit yönlerini, Ukrayna'nın yeniden inşası 
konusundaki kapsamlı çalışmaları ve Rusya'ya karşı yaptırım politikasını görüştüler. Ayrıca Sanna 
Marin, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi. Taraflar, Finlandiya'nın Ukrayna'daki 
eğitim reformuna mali desteği konusunda bir anlaşma imzaladılar. 

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi 
yaptı. Görüşme sırasında bakanlar, petrol ambargosu da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik 
yaptırımların artırılmasını ve Ukrayna'ya AB üyeliği için aday statüsü verilmesini görüştüler. Dmytro 
Kuleba ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon 
görüşmesinde Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarının daha fazla baskısını da görüştü. 

Ukrayna, Batılı ortaklardan askeri destek almaya devam ediyor. Polonya, 18 Krab kundağı motorlu 
topçu birimini Silahlı Kuvvetlere devretti ve ekipmanı çalıştırmak için 100 Ukraynalı topçu eğitti. ABD 
MLRS'nin Ukrayna'ya teslimatı konusunda müzakereler devam ediyor. The Wall Street Journal ve 
The New York Times'ın haberine göre bu konuda anlaşmaya varıldı ve silahlar bir sonraki askeri 
yardım paketine dahil edilecek. 

Ortaklara doğrudan mali yardım da akmaya devam ediyor. Almanya, Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk 
hibe yardımını duyurdu. 

Ukrayna'nın ortak ülkelerindeki nüfus, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yapılan bağış toplama 
çalışmalarına katılıyor. Litvanya, Bayraktar TB2 İHA'yı satın almak için kullanılacak üç gün boyunca 
5 milyon € toplamayı başardı. 

Ukrayna, Avrupa entegrasyon sürecine destek sağlamayı, özellikle AB üyeliği için aday statüsü elde 
etmeyi amaçlayan "Ukrayna'yı Kucakla. Birliği Güçlendir" iletişim kampanyasını başlattı. Ukrayna 
Bakanlar Kurulu, AB ile "gümrüksüz vize" yolunda bilgisayarlı transit sistem NCTS'nin uygulanması 
için gerekli olan Gümrük Kanununda yapılacak değişiklik taslaklarını destekledi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu 
yana ilk kez Kyiv bölgesinden ayrıldı ve Kharkiv'a bir çalışma gezisi yaptı. Zelenskyi, aktif 
düşmanlıkların devam ettiği bölgedeki durumla ilgili raporları duyduğu şehir ve Kharkiv bölgesi 
liderleriyle görüşmelerde bulundu. Ayrıca, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki Güvenlik Servisi 
başkanını resmi görevlerini ihmal ettiği için görevden aldı. 
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Moskova Patrikhanesi'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verdiği desteği kınayan 
inananların artan eleştirilerinin ortasında, Moskova Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Rus 
Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in tutumuna katılmadığını ifade ettiği bir Konsey düzenledi. Konseyin 
kararı, Ukrayna'da faaliyet gösteren kilisenin bağımsızlığını vurgulamaktadır. Ancak pratikte bu, 
Moskova'ya göre statüsünde bir değişiklik anlamına gelmez. Bu şekilde halkı yatıştırmaya ve kendi 
cemaatlerinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne geçişinin yoğunlaşmasını durdurmaya çalışıyor. 

Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, Eurovision 2022'de kazandığı kupayı müzayedede sattı. 
Sonuç olarak, müzisyenler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA satın almak için kullanılacak olan 
900.000 $'ı toplamayı başardılar. 

 

Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan toplanır - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna ve 
uluslararası haber ajansları. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice kontrol edilir ve yalan 
haber olması durumunda düzeltilir. 
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