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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, askeri operasyonların ana tiyatrosuna dönüşen doğu yönünde saldırı potansiyellerini 
artırıyor. Ukrayna'nın güneyinde, Rus birlikleri güçlerini yeniden gruplandırıyor ve cephenin belirli 
bölümlerinde taktik durumu iyileştirmeye çalışıyor. Kuzeyde, Rus kuvvetlerinin Chernihiv ve Sumy 
Bölgelerinden geri çekilmesi tamamlandı. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Zhytomyr Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Bunechko, bölge topraklarının Rus birliklerinden 
tamamen kurtarıldığını bildirdi. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Rus ordusu Çernihiv'den çekildi ve şehre insani yardım ve tahliyeler için nispeten güvenli bir yol 
düzenlendi. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tüm Sumy bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv bölgesinde Rus birlikleri, İzium kasabası yakınlarında Sloviansk ve Barvinkove yönünde 
taarruz operasyonlarına devam etmeye hazırlanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanlığı, Rus keşif İHA'larının Barvinkove yönünde uçtuğunu ve Brazhkivka köyünün ele 
geçirildiğini bildirdi. 

Rus birlikleri Kharkiv'u ablukaya almaya ve bombalamaya devam ediyor. 3-4 Nisan gecesi şehrin 
yerleşim bölgeleri (Piatykhatky, Oleksiivka, Saltivka) bombalandı. Derhachi şehri de bombalandı, 
üç kişi öldü, yedi kişi de yaralandı. 

Luhansk bölgesi topraklarında Rus birlikleri Rubizhne ve Popasna'ya saldırmaya devam ediyor ve 
Sievierodonetsk'e saldırmaya hazırlanıyor. 

Rubizhne'de iki rahip yaralandı. Müşterek Kuvvetler Harekatı personeli, Heorhiivka köyünde üç 
yaralı olduğunu bildirdi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde Mariupol için mücadele devam ediyor. Ayrıca Rus birlikleri Troitske, 
Novobakhmutivka ve Novoselivka topluluklarına yönelik saldırı eylemleri gerçekleştirdi. 
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Avdiivka'da açılan ateş sonucu iki kişi hayatını 
kaybederken; dokuz kişi yaralandı (dördü Avdiivka'da, üçü Heorhiivka'da, biri Novoselivka'da ve biri 
Vozdvyzhenka'da). Buna karşılık, Müşterek Kuvvetler Operasyonu personeli Novosilka'da bir kişinin 
yaralandığını bildirdi. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev'e göre, 4 Nisan'da Komyshuvakha 
köyünün topçu atışları gece ve sabah gerçekleştirildi. 

Dnipropetrovsk yönü: 

Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Mykola Lukashuk, Dnipropetrovsk bölgesinin Kryvyi 
Rih semtinde nüfuslu bir alanın bombalandığını bildirdi. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor. 

Güney yönü: 

Gün boyunca, Rus birlikleri Mykolaiv şehrini vurdu. Kentin belediye başkanı Oleksandr Sienkevych 
misket bombalarının kullanıldığını bildirdi. Bombardıman sonucunda 10 kişi öldü, 61 kişi de 
yaralandı. 

Bilgi çatışması 

Rus yetkililer ve medya yeni bir dezenformasyon kampanyası başlatıyor. Geçici olarak işgal edilen 
bölgelerdeki savaş suçlarıyla ilgili bilgileri reddetmeye çalışıyorlar, Ukrayna'yı ve Batı'yı bunları 
düzenlemekle suçluyorlar. The New York Times tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Rusya'nın 
savaş suçlarını doğruladı. 

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ukrayna" 
abonesi tarafından vatandaşların telefonlarına gönderilen mesajların güvenilirliğini bildirdi. Merkez, 
hesabın Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi'ne ait olduğunu ve Ukraynalılar için 
bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Mesajda belirtilen bağlantı, vatandaşların Rusya-Ukrayna 
ihtilafı ile ilgili kişisel beyanlarını bırakabilecekleri bir siteye gitmek için kullanılabilir. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a göre, 4 
Nisan'da insani yardım koridorları aracılığıyla 3.376 kişi tahliye edildi. Bununla birlikte, imzalanan 
anlaşmalar Rus tarafından ihlal edildi - Uluslararası Kızıl Haç Komitesi delegasyonunun eşlik ettiği 
Mariupol'den insanları tahliye etmek için 7 otobüsten oluşan bir konvoy Manhush kasabasında 
engellendi. 

Volodymyr Zelenskyi, Mariupol'den insanları tahliye etmek ve insani koridorlar aracılığıyla şehre 
yiyecek, su ve ilaç getirmek için Rus tarafıyla anlaşmanın hala imkansız olduğunu belirtti. Sonuç 
olarak, Mariupol'da yaklaşık 150 bin kişi abluka altında kalıyor. 
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgalinin başlangıcından 
bu yana, 4 Nisan 2022 00:00 itibariyle, 3.527 sivil can kaybının (1.430 ölü ve 2.097 yaralı) 
kaydedildiğini bildirdi Ukrayna'da. 

Başsavcılığa göre, 4 Nisan itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki silahlı saldırısı 
sonucunda 425 çocuk (161 çocuk öldü ve 264 kişi yaralandı) yaralandı. 

Sumy askeri yönetiminin başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Konotop bölgesinde üç kişinin işkence 
gördüğünü bildirdi. 

Başsavcı Iryna Venediktova, Ulusal Polis ve Devlet Soruşturma Bürosu Güvenlik Servisi 
temsilcilerinden oluşan ortak soruşturma ekiplerinin savaş bölgesi yakınında Rus birliklerinin işlediği 
suçları kaydettiğini bildirdi. Kyiv bölgesindeki Borodianka köyü, sivil kayıplar açısından en kötü 
durumun yaşandığı yer. Başsavcılık, savcıların, Kyiv bölgesinden polis memurlarıyla birlikte Bucha 
kasabasında bir işkence odası keşfettiklerini bildirdi. Çocuk sanatoryumlarından birinin bodrum 
katında kolluk kuvvetleri, elleri bağlı beş adamın cesedini buldu. 

Ruslar, Kherson'un Skadovsk ilçesine bağlı Zalizny Limanı köyünde Bekhter cemaatinin lideri 
Mykhailo Burak'ı kaçırdı. Kherson şehir yetkililerine göre, Rus ordusu yasadışı bir şekilde Ukrayna 
vatandaşlarını kaçırmaya devam ediyor. Rus askerleri Ukrayna'yı desteklemek için tüm mitingleri 
dağıtmaya çalışıyor. Şehirde yiyecek, ilaç ve yakıt tükeniyor. 

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı, Ukrayna topraklarında 40 gün süren savaşta 
18 medya temsilcisinin (15 erkek ve 3 kadın) öldürüldüğünü bildirdi. Rus birlikleri ayrıca 8 gazeteciyi 
de kaçırdı; 3 kişinin daha kayıp olduğu bildirildi. 

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi başkanı Yurii Shchyhol, ön verilere göre, Rusya 
Federasyonu'nun savaş ayı boyunca Ukrayna'nın telekomünikasyon altyapısına 600 milyar UAH 
değerinden fazla zarar verdiğini belirtti. 

Direnç 

Geçici olarak işgal edilen Luhansk'a zorla sınır dışı edilen Rubizhne sakinleri, Ukrayna kontrolündeki 
topraklara dönmelerine izin verilmesi talebiyle bir miting düzenledi. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'e göre, Ukrayna'nın altyapı kayıpları da dahil olmak üzere 
savaştan kaynaklanan günlük kayıpları günde yaklaşık 4,2 milyar doları buluyor. Buna ek olarak, 
savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için fon kaynaklarının dondurulacağını ve Rusya'nın 
fonlarına ve mülküne ve Batılı ortakların fonlarına el konulacağını açıkladı. 

Ukrayna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yaroslav Matuzka, savaşın başladığı 31 Mart'tan bu 
yana tüzel kişilerin ve bireylerin mevduatlarının 28,1 milyar UAH arttığını belirtti. 
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SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER 

Ukraynalı televizyon kanalları "Priamyi", "Piatyi" ve "Espresso" Yayıncılık, Radyokomünikasyon ve 
Televizyon Endişesinin onları T2 dijital yayınından yasadışı bir şekilde ayırdığını bildirdi. 

Volodymyr Zelenskyi, Davyd Arakhamia başkanlığındaki Ukrayna heyetinin, Ukrayna'ya yönelik 
güvenlik garantilerine ilişkin bir anlaşma taslağının hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda 
Rusya ile müzakerelere katılmak üzere oluşturulmasını onayladı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Romanya parlamentosunda bir konuşma yaptı. 
Rusya'nın Bucha'daki savaş suçlarını bir kez daha kaydetti ve Romanya'yı Rusya ile ekonomik 
işbirliğini sona erdirmeye ve yeni AB yaptırımlarını desteklemeye çağırdı. Zelenskyi, Romanya'nın 
liderliğinin adaleti tesis etme ve bölgede ve genel olarak Avrupa'da normal yaşamı korumada 
belirleyici faktörlerden biri olacağına inandığını söyledi. 

Zelenskyi ayrıca Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile bir görüşme yaptı ve kendisine 
Ukrayna'nın Kyiv bölgesindeki Rus birliklerinin suçları hakkında bilgi verdi. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Bucha'daki askeri suçlarına tepki göstererek Putin'i "savaş 
suçlusu" olarak nitelendirdi ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar konusunda uyarıda bulundu. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus birliklerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına dair güçlü 
kanıtlar göz önüne alındığında, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısında 
bulundu. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield de benzer bir pozisyon alıyor. 

Ayrıca bu ay BM Güvenlik Konseyi başkanlığını elinde bulunduran Birleşik Krallık, Bucha'daki toplu 
katliamları görüşmek üzere 5 Nisan'da Güvenlik Konseyi toplantısı düzenliyor. 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, sivil kayıpların ve 
sivil altyapının tahrip edilmesinin, Rusya'nın Ukrayna ve halkına karşı yürüttüğü acımasız işgal 
savaşının gerçek yüzünü gösterdiğini açıkladı. Bucha kentinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde 
Rus birliklerinin kontrolü altındaki katliamlardan Rus yetkililerin sorumlu tutulması gerektiğine 
inanıyor. 

Avrupa ülkeleri topraklarındaki Rus diplomatların sayısını azaltıyor. Fransa, faaliyetleri ülkenin 
güvenlik çıkarlarına aykırı olan 30 Rus diplomatı sınır dışı ediyor. Almanya federal hükümeti, Rusya 
büyükelçiliğinin diplomatik personelinin 40 üyesini istenmeyen kişi ilan etti. Ayrıca Litvanya Dışişleri 
Bakanlığı, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararını açıkladı. Litvanya Cumhuriyeti, 
Moskova'daki büyükelçisini geri çağırıyor, Rus büyükelçisini sınır dışı ediyor ve Klaipeda'daki Rus 
diplomatik misyonunu kapatıyor. Letonya, ilişkilerin seviyesini düşürmek için benzer önlemler 
planlıyor. 
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Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya yakında sınırlarını Rus araçlarına kapatarak Rusya ve 
Beyaz Rusya'ya bir ulaşım ablukası uygulayabilir. 

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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