Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

1.04.2022
2.04.2022 saat 08:00'deki durum
OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri Kyiv ve Chernihiv yönlerinde geri çekiliyor. Cephe hattı, Ukrayna başkentinden
önemli ölçüde uzaklaştı. Rus kuvvetlerinin ablukaya alınan Mariupol, Rubizhne ve Popasna
şehirlerine saldırmaya devam ettiği Donetsk ve Luhansk bölgelerinde aktif çatışmalar yaşanıyor.
Rus havacılığı da faaliyetlerini doğuda yoğunlaştırdı ve Ukrayna hava savunmasından kaçınmaya
çalıştı.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Rus kuvvetleri Kyiv'in eteklerinden çekilmeye devam ediyor. Birliklerin geri çekilmesini engellemek
için çabalarını belirli hatları savunmaya yoğunlaştırıyorlar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay
Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin ilerlemesini geciktirmek için aktif madencilik ve altyapı imhası
bildirdi.
Kuzeybatı yönünde, Ukrayna ordusu Bucha, Demydiv ve Dymer ve Borodianka da dahil olmak
üzere birçok nüfus merkezinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ivankiv belediye meclisi yardımcısı
Oleh Berehovyi, Rus birliklerinin Ivankiv kasabasını terk ettiğini bildirdi. Doğu yönünde, Brovary
Belediye Başkanı Ihor Sapozhko'ya göre, Rus birlikleri Kyiv bölgesinin Brovary bölgesinin
topraklarını terk etti.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus birliklerinin Chernihiv bölgesinde kademeli olarak geri çekilmesi devam ediyor. Bilgiler,
Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Viacheslav Chaus tarafından doğrulandı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, Rus birlikleri bölgeyi farklı türde
silahlarla bombalamaya devam ediyor. Kharkiv şehri ve banliyöleri ateş altına alındı. Aynı
zamanda, Rus havacılığının Kharkiv çevresindeki faaliyeti azaldı.
Izium, Kharkiv bölgesinde bir sıcak nokta olmaya devam ediyor ve çevresinde düşmanlıklar devam
ediyor. Rus birlikleri şehrin bir bölümünü ve yakınındaki Siverskyi Donets Nehri üzerindeki duba
geçişlerini elinde tutuyor. Genelkurmay Başkanlığı'na göre güney ve doğu yönünde daha fazla
ilerleyemiyorlar.
Luhansk bölgesinde Rus güçleri Popasna ve Rubizhne kasabalarına saldırmaya devam ediyor.
Rus havacılığı Rubizhne, Bila Hora ve Sievierodonetsk bölgelerinde grev yaptı. 1-2 Nisan gecesi
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Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna, Hirske kasabaları ile Berezove ve Toshkivka
köyleri bombalandı. Sonuç olarak, 31 bina - konutlar ve altyapı tesisleri - hasar gördü.
Luhansk Bölge Devriye Polisi, Rus sabotaj ve keşif gruplarının Lysychansk'ın merkezindeki
yollarda mayın döşediğini bildirdi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus birlikleri Mariupol'a saldırmaya devam ediyor. Genelkurmay, Velyka Novosilka ve Rozdolne
yönünde saldırılar rapor ediyor. Rus uçakları Marinka bölgesinde grev yaptı.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, gün içinde Rus birliklerinin Marinka,
Vuhledar ve Novoselivka'ya ateş açtığını belirtti. 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Dinyeper yönü:
Poltava Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Lunin, Poltava'daki altyapı tesislerinden birine bir
gecede roket saldırısı yapıldığını bildirdi. Ayrıca ona göre, Kremençuk şehrinde sabah saatlerinde
konut binalarına ve diğer altyapılara yönelik çok sayıda grev kaydedildi.
1-2 Nisan gecesi Rus birlikleri, Kryvyi Rih'in eteklerini çok sayıda roketatarla bombaladı. Kryvyi
Rih Oleksandr Vilkul başkanına göre, bombardıman bir benzin istasyonunda yangınla sonuçlandı.
1 Nisan akşamı Dnipro'da roket ateşi sonucu patlamalar yaşandı.
Güney yönü:
Odesa Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Marchenko, Rus birliklerinin Odesa bölgesindeki
bir nüfus merkezine üç İskender füzesi ateşlediğini ve can kayıplarının olduğunu belirtti.
Bilgi çatışması
Melitopol (Zaporizhzhia bölgesi) belediye başkanı Ivan Fedorov bir TV maratonunda Rusların
şehirdeki Ukrayna internetini tamamen engellemeye çalıştığını ve hatlarını Kırım'dan çekerek
söyledi. Böylece Rusya Federasyonu Melitopol sakinleri için bir bilgi boşluğu yaratmaktadır.
İNSANİ DURUM
1 Nisan'da, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı Iryna
Vereshchuk'a göre, 6.000'den fazla kişi tahliye edildi. 1431 kişi (Mariupol'den 771 kişi,
Zaporizhzhia bölgesi kasabalarının 670 sakini) kendi araçlarıyla insani koridorlarla
Zaporizhzhia'ya ulaştı. 2.5 binden fazla Melitopol ve Mariupol sakini Melitopol ve Berdiansk'tan
gelen otobüslerle tahliye edildi. Luhansk Bölgesi'nde 1.735 kişi tahliye edildi.
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 1 Nisan itibariyle, Ukrayna'da çatışmanın aktif
aşamasının başlangıcından bu yana 3.257 sivil kayıp kaydedildiğini bildiriyor (1.276 ölü ve 1.981
yaralı). Çocuk savcıları, Ukrayna'daki çatışmalarda 153 çocuğun öldüğünü ve 245'ten fazla
çocuğun yaralandığını söylüyor.
Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırılarının kurbanlarının sayısıyla ilgili veriler
netleşmeye devam ediyor. 29 Mart'ta Mykolaiv yönetiminin binasına yapılan füze saldırısında 31
kişinin öldüğü; 1 Mart'ta Kharkiv yönetiminin binasında 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Zaporizhzhia bölgesinde düzenlenen mahkum değişimi sonucunda 86 Ukraynalı asker (15'i kadın)
serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanı Viktor Liashko, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 274 hastanenin
bombalandığını duyurdu; 13 - kurtarılamaz. 70 ambulans devre dışı bırakıldı. Çatışmalar
sonucunda 6 sağlık çalışanı öldü, 20'si ağır yaralandı.
Çevre Bakanlığı, çatışmanın Ukrayna'nın doğa koruma fonunun üçte birini kapsadığını söyledi.
Rezervler ve milli parklar önemli kayıplara uğramaktadır. Bilim adamlarına göre, 2,9 milyon hektar,
Avrupa düzeyinde korumaya ihtiyaç duyan yıkım tehlikesi altında.
Kültür Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna'daki kültürel mirasa karşı işlediği 135 savaş suçu olayı
kaydetti. En çok zararı dini yapılar (59 nesne) gördü.
EKONOMİK DURUM
Başbakan Denys Shmyhal'e göre, Bakanlar Kurulu, ordunun ve ekonominin temel ihtiyaçlarını
karşılamak için rezerv fonunun boyutunu 73,3 milyar UAH artırdı.
Verkhovna Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkanı Danylo Hetmantsev,
parlamentonun sıkıyönetim sırasında bireylere banka mevduatlarının tam olarak geri ödenmesini
garanti eden bir yasayı onayladığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, bir video konuşmasında, iki gün içinde 25.000'den
fazla Ukraynalı'nın "Diia" başvurusunda Rus birlikleri tarafından tahrip edilen ev ve apartmanlar
için tazminat başvurusunda bulunduğunu söyledi.
Maliye Bakanlığı, Mart ayında devlet bütçesine yapılan gelirlerin %92.9 seviyesinde olduğunu ve
103.4 milyar Grivnası olduğunu bildirdi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola
ile Kyiv'de bir araya geldi. Politikacılar, Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa parlamentolarının
koordinasyonunu tartıştı.
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Volodymyr Zelenskyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna-Rus müzakere
sürecini, Ukrayna için güvenlik garantilerinin önemini ve Mariupol'un tahliyesi için insani bir koridor
oluşturma girişimini görüştü.
Avrupa Birliği ve Çin, video konferans yoluyla ikili zirve gerçekleştirdi. AB, Çin'in BM Güvenlik
Konseyi'nin daimi üyesi olarak dünyadaki rolüne uygun olarak, Çin'i Ukrayna'da dökülen kanın
derhal sona erdirilmesi çabalarını desteklemeye çağırdı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Bulgar makamlarının casusluk yaptığından şüphelendiği
Sofya'daki Rus büyükelçiliğinin birinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti.
Alman Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçmişte GDR ordusunun hizmetinde olan ve şimdi Çek
Cumhuriyeti'nde bulunan yaklaşık 60 BMP-1 tedarik etmesine izin vermeye karar verdi.
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi sağlamayı kabul
etti. Özellikle insansız hava araçlarının, makineli tüfeklerin, taktik korumalı haberleşme
sistemlerinin vb. Silahlı Kuvvetlere devredilmesi meselesidir.
Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna ve
uluslararası haber ajanslarından alınmıştır. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice
kontrol edilir ve yalan haber olması durumunda düzeltilir.

