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OPERASYONEL DURUM 

Rus kuvvetleri, Ortak Kuvvetler Operasyonu bölgesindeki Ukrayna birliklerini kordon altına alma 
ve Luhansk ve Donetsk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşma çabalarını yoğunlaştırıyor. Ana 
muharebeler Mariupol'da, Izium yakınlarında ve Sievierodonetsk'in eteklerinde gerçekleşiyor. Rus 
kuvvetleri, Ukrayna'nın arka tarafındaki kritik altyapıya füze saldırıları düzenliyor. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, Kyiv bölgesinin Rus askerlerinden çoktan kurtarıldığını 
bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alınan bölgelerde mayın tehdidi devam ediyor. 
Kyiv bölgesindeki insani yardım ekibi başkanı Oleksiy Kuleba'ya göre, onu ortadan kaldırmak en 
az 10 gün sürecek. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Bazı Rus birlikleri Chernihiv'i ablukaya almaya devam ediyor, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, ana grup Rusya Federasyonu'na çekilmek için yoğunlaşıyor. 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, geçici olarak ele geçirilen bölgelerin kontrolünü yeniden başlattı. 
“Kuzey” Operasyonel Komutanlığı, Chernihiv yakınlarındaki Mykhailo-Kotsiubynske'nin kentsel tip 
yerleşiminin kurtarıldığını bildirdi. 

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Rus topraklarından çok sayıda Rus 
askerinin bölgeye girdiğini belirtti. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Sumy bölgesindeki Buryn ve Putyvl 
kasabalarının Rus birlikleri tarafından engellendiğini bildirdi. Kontrol noktalarıyla çevrililer ve büyük 
miktarda Rus askeri teçhizatı kaydedildi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus birlikleri Kharkiv'i ablukaya almaya ve İzium'a yaklaşmaya devam ediyor. 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Grad MLRS roketlerinin Kharkiv'deki 
Horkyi Park'a ateşlendiğini ve bir kişinin yaralandığını bildirdi. Derhachi de bombalandı. Rus 
bombardımanı sonucunda Balakliia ilçe hastanesi kısmen hasar gördü. Can kaybıyla ilgili bilgiler 
netleştiriliyor. 

Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk ve Toshkivka kasabaları her gün çeşitli ağır silahlardan 
bombalanıyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, bombardımanda 
dokuz apartman ve yedi özel ev de dahil olmak üzere 19 nesne hasar gördü; bir kişi yaralandı. 
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Bombardımandan sonra, Sievierodonetsk yakınlarındaki bir gaz boru hattı hasar gördü ve gün 
boyunca 100.000 tüketici gaz kaynağından yoksun kaldı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde Rus birlikleri Troitske, Avdiivka, Marinka ve Krasnohorivka'ya saldırdı. 
Mariupol için mücadele devam ediyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, bir kişinin öldüğünü bildirdi 
(Bakhmut'ta); topçu ateşi sonucu beş kişi (Bakhmut, Odradne ve Marinka'da) yaralandı. 

Dinyeper yönü: 

Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko'ya göre, Dnipropetrovsk 
bölgesinin Pavlohrad bölgesine roket saldırısı sonucu demiryolu rayları hasar gördü. 1 kişi 
yaralandı. 

Poltava Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Lunin, Myrhorod'un altyapısına füze saldırısı ilan 
etti. Bombardıman sonucunda yerel hava sahasının pisti ve altyapısı hasar gördü; bir akaryakıt ve 
madeni yağ deposunda yangın çıktı. Ayrıca 2 Nisan sabahı Rusya'nın Kremençuk'a saldırısı 
sonucunda rafineri ile akaryakıt ve madeni yağ depolarının tahrip edildiğini bildirdi. 

Güney yönü: 

Rus kuvvetleri Odesa'ya hava saldırısı düzenledi, füzelerin bir kısmı hava savunması tarafından 
vuruldu. 

Podillia yönü: 

Khmelnytskyi Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Hamalii, Rus birliklerinin Khmelnytskyi 
bölgesindeki Shepetivka yakınlarındaki bir sanayi tesisine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. 

Bilgi çatışması 

Rus birlikleri, geçici olarak ele geçirilen Enerhodar'da iletişimi kesiyor. Ukrainska Pravda, şehirde 
kablolu internet ve telefon hizmetinin ortadan kalktığını bildirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi, 
Rusya'nın 24 Şubat işgali arifesinde Çin'in Ukrayna'nın askeri kaynaklarına yönelik olası siber 
saldırılarına ilişkin herhangi bir resmi veri sağlamadığını veya herhangi bir soruşturma 
yürütmediğini bildirdi. Bu nedenle, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, bir gün önce The Times 
gazetesinde Çin hükümetinin Ukrayna kaynaklarına saldırı düzenlediğini iddia eden ve Ukrayna 
Güvenlik Servisi'nden kaynaklara atıfta bulunan gazeteciler tarafından yapılan bulgularla hiçbir 
bağlantısı yoktur. 

İNSANİ DURUM 
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2 Nisan'da, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a 
göre, 4.217 vatandaş tahliye edildi. Mariupol ve Berdiansk'tan 1263 kişi kendi araçlarıyla 
Zaporizhzhia'ya ulaştı (Mariupol'den 765 kişi, Zaporizhzhia bölgesindeki 498 kasaba sakini: 
Berdiansk, Melitopol, Polohy, Orikhiv ve Vasylivka). Mariupol sakinlerinin otobüsle tahliyesi devam 
ediyor. Luhansk bölgesinde Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna, Popasna ve 
Nyzhnie köyünden yaklaşık 2.700 vatandaşı tahliye etmek mümkün oldu. 

2 Nisan itibariyle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'nın sivil nüfusu 
arasında 3.342 kurban kaydetti: 1.325 ölü ve 2017 yaralı. Başsavcılık, 24 Şubat'tan bu yana 
Ukrayna'da en az 158 çocuğun öldürüldüğünü ve 254'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 

Başsavcılık, Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgali sırasında Rus ordusu tarafından 
işlenen suçlarla ilgili istatistikleri yayınladı. 2 Nisan itibariyle 3 bin 927 saldırı ve savaş suçu 
kaydedildi. Bunların 3803'ü savaş kanun ve örf ve adetlerine aykırıdır; 42 - agresif bir savaş 
planlamak, hazırlamak veya çözmek ve yürütmek; 8 - savaş propagandası; 74 - diğerleri. Ayrıca 
2128 ulusal güvenliğe karşı suç da kaydedildi. Bunlardan 1429'u Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne 
ve dokunulmazlığına tecavüzdür; 390 - ihanet; 56 - sabotaj; 253 - diğerleri. 

Kyiv bölgesinde önceki gün serbest bırakılan Bucha belediye başkanı, Rus işgali sonucu kentte 
çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bucha sokaklarında sivil giyimli onlarca öldürülmüş, 
bazıları elleri bağlı yatıyor. Yaklaşık 300 kişi toplu mezara gömülüyor. Kyiv yakınlarındaki bir 
otoyolda yakmaya çalışan 4-5 kadının çıplak cesetleri bulundu. Serbest bırakıldıktan sonra, 23 
Mart'ta Rus ordusu tarafından kaçırılan yerel belediye başkanı Olha Sukhenko ve kocasının 
cesetleri Motyzhyn köyünde bulundu. 

Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'un Mariupol'da hayatını kaybettiği bildirildi. 13 Mart'ta 
savaş bölgesinde kaybolan ünlü Ukraynalı foto muhabiri Maks Levin'in cesedi Kyiv bölgesinde 
bulundu. 

Kurtarma ekipleri, Mykolaiv bölge idaresi binasındaki roketin isabet ettiği yerdeki tıkanıklıkları 
gidermeye devam ediyor (29 Mart). Güncellenen verilere göre saldırı sonucunda 36 kişi hayatını 
kaybetti. Kurbanlardan biri, bölgedeki Belarus topluluğunun lideri Tatiana Demennikova idi. 

Geçici olarak kontrol edilemeyen bölgelerde şehir yönetimi temsilcilerinin kaçırılmaları devam 
ediyor. Rus birlikleri, Sumy bölgesindeki Novoslobidska Birleşik Bölgesel Topluluğu başkan 
yardımcısı Oleksiy Shybaiev'i insani yardıma eşlik ederken yakaladı. 1 Nisan akşamı itibariyle 
Tavriisk (Kherson bölgesi) belediye başkanı Mykola Rizak'ın nerede olduğuna dair bir bilgi yok. 
Melitopol'da Melitopol İlçe Meclisi başkanı Serhiy Pryima ve 5 okul müdürü iki haftadan fazla bir 
süredir esir tutuluyor. 
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Toplulukları ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Chernyshov, ön verilere göre Ukrayna'da 
çatışmalar sonucunda 6.800 konut binasının yıkıldığını söyledi. Mariupol, Kharkiv ve Chernihiv 
özel hasar gördü. 

Direnç 

Geçici olarak işgal edilen Zaporizhzhia bölgesindeki Enerhodar şehrinin sakinleri 2 Nisan'da 
Ukrayna yanlısı bir miting için toplandı. Rus ordusu protestoculara karşı silah kullandı. Yerliler 
arasında yaralandı ve gözaltına alındı. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Maliye Bakanlığı'na göre, Ukrayna'nın savaş için ayda yaklaşık 
10 milyar dolar harcadığını belirtti. 

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denys Kudin'e göre, Ekonomi Bakanlığı'nın 2022'nin ilk 
çeyreğinde GSYİH'deki düşüş için tahmini %16 ve GSYİH'deki yıllık düşüş %40'a ulaşabilir. 

Devlet Mülkiyet Fonu, Verkhovna Rada'nın sıkıyönetim sırasında devlet mülkünün kiralanması için 
özel bir rejim oluşturan 7192 sayılı yasayı kabul ettiğini bildirdi. Hükümete kiracılara fayda sağlama 
yetkisi verir. 

Verkhovna Rada Finans, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkanı Danylo Hetmantsev'e göre, 
Ukrayna'nın farklı bölgelerinden 150 işletme, savaş bölgesinden tahliye programının bir parçası 
olarak batı bölgelerine taşındı; Bunlardan 57'si şimdiden çalışmaya başladı. 

İki büyük Ukrayna pazarı (ALLO ve Rozetka), personelde önemli bir azalmanın yanı sıra varlık 
kayıplarıyla ilgili önemli sorunlar ve aylık ciroda önemli kesintiler bildirdi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile 
Ukrayna'nın savunma desteğini, Rus karşıtı yaptırımların güçlendirilmesini ve savaş sonrası 
güvenlik garantilerini görüştü. Buna ek olarak Volodymyr Zelenskyi, Kolombiya ve Letonya 
Cumhurbaşkanları ile Ukrayna'ya insani desteğin yanı sıra Rus işgali ve savaş suçlarını 
çevreleyen durum hakkında görüşmelerde bulundu. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 
cephedeki mevcut durumu ele alarak bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, 
Rusya'ya karşı yeni sert yaptırımlar uygulama ve Ukrayna'nın savunma desteğini güçlendirme 
gereğini vurguladı. Aynı zamanda, Topluluk ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Chernyshov, 
Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile yaptığı görüşmenin sonuçlarına 
göre, Almanya'nın ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için konut inşaatı için 49 milyon avro 
sağlayacağını söyledi. Ukrayna. 
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Nisan ayının başından itibaren Litvanya, Rusya Federasyonu'ndan gaz ithalatını tamamen 
durdurarak Avrupa Birliği'nde böyle bir adım atan ilk ülke oldu. Litvanya Enerji Bakanı Dainius 
Kreivys, bunun Litvanya'nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 

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. 
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