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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri sivil altyapıya ve yakıt ve madeni yağ depolama üslerine saldırmaya devam ediyor.
Ana çabalar, saldırı operasyonlarının yeniden başlamasına hazırlanmaya ve Donetsk ve Luhansk
bölgelerinin toprakları üzerinde kontrol sağlamaya odaklanıyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Kyiv bölgesinden çekilmesinin
tamamlandığını bildirdi. Ukrayna hava indirme birlikleri, Ukrayna-Belarus sınırının Prypiat
yakınlarındaki bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi.
Hava Komutanlığı "Merkezi", Vasylkiv şehrine (Kyiv bölgesi) karşı bir füze saldırısı başlatıldığını
bildirdi. Füzelerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. İlk bilgilere göre çok
sayıda kişi yaralandı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus birliklerinin Chernihiv ve Sumy bölgelerinden çekilmesi sürüyor. Ukrayna ordusu, Kyiv-Çernihiv
karayolu üzerindeki kavşakların bulunduğu Chernihiv bölgesindeki Kolychivka, Yahidne,
Ivanivka'nın nüfus merkezlerini kurtardı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv yönünde, Rus birliklerinin Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ettiği Izium çevresinde
durum son derece keskin. Kasaba yakınlarında bir Rus uçağı düşürüldü.
Kharkiv'un bombardımanı da devam ediyor. 3 Nisan'da, Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı
Oleh Syniehubov, son 24 saat içinde Rus birliklerinin şehre ve çevresine 21 topçu, havan topu ve
tank saldırısı düzenlediğini bildirdi. 3 Nisan akşamı, Rus ordusu Kharkiv'un Slobidskyi semtindeki
konut binalarını bombaladı. İlk bilgilere göre, bombardıman sonucunda yedi kişi öldü, 34 kişi (3'ü
çocuk) yaralandı.
Ayrıca, Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı, geçici olarak işgal edilen Balakliia'da yıkılan
hastaneden insanları tahliye etmek için yola çıkan bir konvoyun bombalandığını bildirdi. İlk bilgilere
göre otobüslerden birinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rubizhne ve
Popasna kasabalarının belirli bölgelerinde mevzileri bulunduğunu bildirdi. Sievierodonetsk,
Rubizhne ve Lysychansk'ın bombardımanı devam ediyor. Rubizhne'de çıkan çatışmalar
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti; üç kişi (Lysychansk ve Novodruzhesk sakinleri) yaralandı.
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İnsani yardım dağıtımı yapan iki Ukraynalı gönüllü, Novodruzhesk'te havan top atışları sırasında
öldürüldü.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus kuvvetleri Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Cephenin diğer bölgelerinde
çatışmalar devam ediyor. Avdiivka, Heorhiivka ve Marinka'da açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev'e göre, Zaporizhzhia bölgesinin Polohy
semtindeki barışçıl köy ve kasabaların bombalanması devam ediyor, Rus ordusu silah ve askeri
teçhizatı nüfuslu bölgelerin yerleşim altyapısına yakın bir yere yerleştiriyor ve geçici olarak işgal
edilen bölgelerde filtreleme önlemleri yürütür.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan haberlere göre, Güney Buh
yönünde Mykolaiv bölgesinde Oleksandrivka için çatışmalar yaşanıyor. Rus birlikleri, Kherson
bölgesinin topraklarının tam kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.
Mykolaiv'e roket saldırıları düzenlendi. Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Kim, kentin
bombalanması sonucu yaklaşık 11 kişinin yaralandığını, 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Ochakiv
kasabası da bombalandı, ölü ve yaralılar oldu.
Odesa Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Serhii Bratchuk'a göre, 3-4 Nisan gecesi Rus birlikleri,
Odesa'daki tesislerden birine yeni bir füze saldırısı düzenledi.
Batı yönü:
3 Nisan akşamı Ternopil Belediye Başkanı Serhii Nadal şehre roket saldırısı yapıldığını bildirdi.
Bilgi çatışması
Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi, bir aylık savaşta, geçen yılın aynı dönemine göre
şimdiden üç kat daha fazla çeşitli türde hacker saldırısı gerçekleştiğini belirtti. En popüler saldırı
türleri, kimlik avı postaları, kötü amaçlı yazılımların dağıtımı ve DDoS saldırılarıdır.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a göre, 3
Nisan'da yaklaşık 2,7 bin kişi insani koridorlardan tahliye edildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, 3 Nisan 00:00 itibariyle, Rusya Federasyonu tarafından
Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana 3.455 sivil kayıp (1.417 ölü ve 2.038
yaralı) olduğunu bildirdi. Başsavcılık, Ukrayna'da 3 Nisan sabahı itibarıyla Rus ordusunun eylemleri
nedeniyle 158 çocuğun öldürüldüğünü; 258'den fazla kişi yaralandı.
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Başsavcı Iryna Venediktova, Kyiv bölgesinde son günlerde Rus güçlerinden kurtarılan bölgelerden
410 sivil sivilin cesedinin incelemeye alındığını bildirdi. Reuters, Bucha'da (Kyiv bölgesi) St. Andrew
Kilisesi arazisinde bulunan bir toplu mezarı tasvir eden uydu görüntülerini yayınladı.
Uluslararası hükümet dışı insan hakları örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus birliklerinin geçici
olarak kontrol edilen Çernihiv, Kharkiv ve Kyiv bölgelerinde sivillere karşı işlediği bir dizi savaş suçu
(tecavüz, cinayet ve diğer şiddet eylemleri) hakkında bir rapor yayınladı.
Ukrayna'daki İngiliz Büyükelçiliği başkanı Melinda Simmons, Rus ordusunu kasıtlı bir askeri silah
olarak tecavüzü kullanmakla suçladı ve "(işgal altındaki toprakların nüfusunu) kasıtlı bir
köleleştirme eylemi" olarak nitelendirdi.
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Mariupol yerel makamlarına
atıfta bulunarak, kentin yaklaşık 40 bin sakininin Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgal edilen
Donetsk bölgesi veya Rusya Federasyonu topraklarına götürüldüğünü bildirdi.
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 3 Nisan
itibariyle, Kyiv, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv ve Donetsk bölgelerinden 11 yerel
topluluk başkanı da dahil olmak üzere birkaç yüz sivilin Rus birlikleri tarafından esir tutulduğunu
bildirdi.
Izium Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Izium'un Kharkiv bölgesindeki konut
binalarının neredeyse %80 oranında yıkıldığını; şehirde elektrik, ısı, su yok. İzium sakinleri
arasında ölenlerin sayısı henüz sayılamaz.
Chernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, Chernihiv'in %70 oranında yok edildiğini bildirdi.
Şehirde gıda temini ile ilgili sorunlar var. Elektrik olmaması nedeniyle, sakinlerin yiyecek
depolaması ve yemek pişirmesi zor.
Direnç
Kherson sakinleri, bölgenin Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgaline karşı halk protestolarını
sürdürüyor. Kherson ve Kakhovka sakinleri Ukrayna yanlısı mitinglere çıktı. Kakhovka'da Rus
birlikleri protestoculara karşı silah ve flaş bombası kullandı. İlk bilgilere göre iki kişi yaralandı; dört
kişi daha Rus ordusu tarafından gözaltına alındı.
EKONOMİK DURUM
Ekonomi Bakanlığı, Mart 2022'de Ukrayna mallarının ihracatının yarıya düştüğünü ve ithalatın üç
kattan fazla düştüğünü bildirdi. Metal ve tarım ürünleri ihracatı özellikle sert darbe aldı.
Ukravtodor Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Ivko, Ukrayna'daki savaş sonucunda 23 bin kilometre
yol ve 273 yapay yapının (köprü, üst geçit vb.) yıkıldığını belirtti. Toplam hasar miktarı 874 milyar
Grivnası.
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SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER
Başkan Volodymyr Zelenskyi, Ukrayna'daki Rus askeri suçlarını soruşturmak ve kovuşturmak için
özel bir adalet mekanizması oluşturmaya karar verdi. Mekanizma, ulusal ve uluslararası
uzmanların (müfettişler, savcılar ve hakimler) ortak çalışmasını gerektirir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve diğer uluslararası
kuruluşlara, Rus silahlı kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili
kanıt toplamak için Bucha ve Kyiv bölgesinin diğer nüfuslu bölgelerine gelmeleri çağrısında
bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilgili bir talep gönderdi.
Kuleba ayrıca Rus ordusunun Bucha'da kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü ve yeni yaptırımların
(Rus petrolü, gazı ve kömürüne ambargo; tüm limanların Rus gemileri ve malları için kapatılması;
tüm Rus bankalarının Rusya'dan bağlantısının kesilmesi) derhal uygulanmasının gerekliliğine
dikkat çekti SWIFT) G7 adına.
Yabancı politikacılar, Rus ordusunun Bucha'daki suçlarına karşı öfkelerini dile getiriyorlar. Avrupa
Konseyi Başkanı Charles Michel, olay yerinden gelen görüntüler karşısında şok olduğunu söyledi.
AB'nin Ukrayna'nın Rusya'yı uluslararası mahkemelerde adalete teslim etmek için kanıt
toplamasına yardımcı olacağını söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kyiv yakınlarındaki
"sivillere yönelik alçak saldırıların" ardından ülkesinin Moskova'ya yönelik yaptırımları
sıkılaştıracağını ve Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artıracağını duyurdu. İngiltere Dışişleri
Bakanı Liz Truss, Rus ordusunun eylemlerini tiksindirici olarak nitelendirdi ve ülkesinin Uluslararası
Ceza Mahkemesi için kanıt toplamak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını hatırlattı.
Fransız ve Alman liderlerin Bucha'daki olaylarla ilgili açıklamaları, Rus ordusunun sivillere karşı
işlediği suçların daha fazla uluslararası soruşturulması ve adalete teslim edilmesi gereğini
vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Annalena Baerbock, Almanya'nın Rusya'ya karşı
yaptırımları sıkılaştıracağını söyledi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 4 Nisan'ı Ukrayna'da
hayatını kaybedenler için yas günü ilan etti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus silahlı kuvvetlerinin Kyiv bölgesinde işlediği suçlarla
ilgili haberlere tepki göstererek, AB zirvesi ve ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasının
tartışılması çağrısında bulundu. Aynı zamanda Morawiecki, Rus ordusunun suçlarının soykırım
eylemleri olarak adlandırılması gerektiğini söyledi. Daha sonra Polonya Devlet Başkanı Andrzej
Duda, Bucha'daki olaylar hakkında yorumda bulunarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ek silah
sağlanmasının kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, insani yardım kargosu ile Odesa'ya geldi ve belediye
başkanı Hennadiy Trukhanov ile de görüştü.
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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.

