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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlama amaçlı
operasyonlar yürütüyor. Güneyde, birimlerinin taktik pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyorlar.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'nın alt birimleri, Chernihiv bölgesindeki Ukrayna devlet
sınırına ulaştı. Nedanchychi ve Dniprovske (Belarus sınırına yakın) ve Hirsk (Rusya sınırına yakın)
yerleşimlerinin kontrolü yeniden başladı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv bölgesinde Rus birlikleri İzium yakınlarında bir saldırı grubu oluşturmaya devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın tahminlerine göre, Barvinkove (Kharkiv
bölgesi) ve Sloviansk (Donetsk bölgesi) yerleşimleri yönünde bir saldırıya hazırlanıyorlar.
Rus birlikleri, Kharkiv bölgesini kaotik bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Kharkiv Bölgesel
Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, 5 Nisan sabahı itibariyle Kharkiv (Saltivka,
Piatykhatky, Oleksiivka, Kholodna Hora ilçeleri) ve bölgedeki diğer nüfuslu alanlar (Derhachi,
Barvinkove, Chuhuiv) olmuştu. kabuklu. Bombardıman sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Rus birlikleri Luhansk bölgesinde ilerlemeye çalışıyor. Özellikle, Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi
Başkanı Serhiy Haidai ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Silahlı Kuvvetlerin
son iki gün içinde Novotoshkivske, Nyzhnie, Popasna ve Rubizhne yakınlarındaki mevzilerine
saldırı girişimleri hakkında rapor veriyor.
Luhansk bölgesinin nüfuslu bölgelerine yönelik bombardıman da devam ediyor. Serhiy Haidai'ye
göre, 4 Nisan'da polis Sievierodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Popasna, Hirske, Zolote
ve Novodruzhesk'te 51 bombalı saldırı olduğunu belgeledi. Rubizhne'de 5 Nisan'da meydana gelen
topçu ateşi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ayrıca Rubizhne'de Rus birlikleri, yerel sakinler için
zehirlenme riski oluşturan nitrik asitli bir tanka çarptı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Uçak ve topçu desteğiyle Rus birlikleri Mariupol şehrine yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna
Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na göre, Mariupol'un denizden bir başka bombardımanı sırasında,
Rus ordusu limanda bulunan Dominik Cumhuriyeti bayrağını taşıyan sivil bir gemiye çarptı. İlk
bilgilere göre, bir mürettebat üyesi yaralandı.
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5 Nisan gecesi Donetsk bölgesindeki Rus birlikleri, Marinka, Ocheretyne ve Toretsk yönlerindeki
yerleşim yerlerini bombaladı. Donetsk bölge savcılığına göre, 5 Nisan gecesi Kramatorsk'ta bir
devlet okulu bombalanarak yıkıldı.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Bakhmut'ta gün içinde bombardıman
sonucu bir kişinin öldüğünü bildirdi. Donetsk bölgesinde 4'ü Marinka, 1'i New York, Bakhmut,
Vuhledar ve Avdiivka'da 8 sivil daha yaralandı.
Dinyeper yönü:
Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko'ya göre, petrol deposu gece
füze saldırısı sonucu yıkıldı ve bölgedeki tesislerden biri hasar gördü. Mağdurlarla ilgili bilgiler
netleştiriliyor.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kherson bölgesinde, Ukrayna ordusunun bir
karşı saldırı sonucunda Dnipropetrovsk bölgesi sınırına yakın Dobrianka, Novovoznesenske ve
Trudoliubivka yerleşimlerini kurtardığını bildirdi.
Batı yönü:
4-5 Nisan gecesi Ternopil bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Füzenin hava savunma güçleri
tarafından düşürülmesi sonucunda, enkaz bir mineral gübre deposuna zarar verdi.
5 Nisan akşamı, Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Kozytskyi, Radekhiv civarında bir
roket saldırısının sonucu olabilecek patlamalar olduğunu bildirdi.
Bilgi çatışması
Enerhoatom, Rus propaganda medyasının Rus ordusunun kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer
santralindeki güvenli çalışma süreci hakkında sahte bir hikaye çekmeye çalıştığını bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol'da hazırlanmakta olan büyük çaplı
bir provokasyon ve veri tahrifatı hakkında bilgi verdi. Özellikle Rus birlikleri, ölen sivillerin cesetlerini
tek bir yerde toplamayı ve onları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerinin kurbanları olarak
sunmayı planlıyor.
Ukrayna Enstitüsü, uluslararası toplumu Rusya ile işbirliğini durdurmaya ve siyasi propaganda için
kullanılan Rus sanatını yaymaya ve popülerleştirmeye çağırdı.
İNSANİ DURUM
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Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a göre, 5
Nisan'da 3.846 kişi insani koridorlardan tahliye edildi. Kızıl Haç, Manhush kasabasında
engellendikten sonra geri dönmek zorunda kaldı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgalinin başlangıcından
5 Nisan 2022'ye kadar Ukrayna'da 3.675 sivil zayiat (1.480 ölü ve 2.195 yaralı) olduğunu bildirdi.
Çocuk savcılarına göre, Ukrayna'da en az 431 çocuk Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırganlığı
sonucunda acı çekti. 5 Nisan 2022 sabahı itibariyle, değişen derecelerde ciddiyetle 165 çocuk
öldürüldü ve 266 kişi yaralandı.
Başsavcılık, 4 Nisan'da Mykolaiv'in bombalanmasından kaynaklanan sivil kayıplara ilişkin verileri
yayınladı. Rus ordusunun eylemleri sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmiş; 41 kişi (4'ü çocuk)
yaralandı.
Maxar Technologies tarafından çekilen ve The New York Times'ta yayınlanan uydu görüntüleri,
Rus ordusunun Kyiv bölgesinde Bucha'da sivillere yönelik savaş suçlarını doğruluyor.
Başsavcı Iryna Venediktova, Ukrayna'da Ukraynalı kadın ve erkeklere, çocuklara ve yaşlılara
yönelik cinsel şiddet vakaları da dahil olmak üzere yaklaşık beş bin Rus savaş suçunun
soruşturulmakta olduğunu belirtti.
Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Rus ordusunun savaş esirlerine
muameleye ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin 13. maddesini ihlal ettiğini söyledi. Yakalanan Ukraynalı
askerler işkence gördü ve ahlaklarını bozmak için düzenli olarak sorguya çekildi. Denisova, BM
İnsan Hakları Komisyonunu bu ihlalleri dikkate almaya çağırdı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi'ndeki Velykyi
Burluk, Prykolotne ve Fedorivka yerleşim yerlerinde Ukrayna yanlısı bir tavırla sakinleri aradığını
ve yasadışı bir şekilde gözaltına aldığını bildirdi.
Ukrayna Şehirler Birliği, Kherson bölgesindeki Bekhter cemaatinin başkanı Mykhailo Burak'ın
esaretten serbest bırakıldığını bildirdi. Derneğe göre, Burak şu anda çok sayıda yaralı olarak
hastanede.
EKONOMİK DURUM
Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'a göre, savaş sırasındaki ön hesaplamalara göre, Boryspil
havaalanındaki gelir kaybı 3.5 milyar UAH; Ukrposhta kayıpları 500 milyondan fazla UAH oldu.
Başbakan Denys Shmyhal'e göre, Sberbank altyapıyı (gaz boru hatları, elektrik hatları, su temini
vb.) yenilemek için Naftogaz'a 4,5 milyar UAH kredi sağlayacak.
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Bloomberg gazetecileri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının tahıl pazarında Ukrayna ihracatının
düşmesine neden olduğunu iddia etti. Diğer ülkelerden yapılan tedariklerin yeniden
yapılandırılması bile Ukrayna'dan gelen arz kaybını telafi edemeyecek.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve özellikle Kyiv
bölgesindeki savaş suçlarını görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında
konuştu. Konuşmasında Zelenskyi, Rusya'nın eylemlerinin küresel güvenlik mimarisini
baltaladığını belirtti ve BM'de bir an önce reform yapılması ve Rusya'nın örgütün Güvenlik
Konseyi'ndeki veto yetkisinden yoksun bırakılması çağrısında bulundu.
Batılı devletler, özellikle Kyiv bölgesindeki Bucha'daki sivil kayıplarla ilgili bilgilerin
yayınlanmasından sonra, Rusya Federasyonu ile diplomatik temasları sınırlamaya devam ediyor.
Avrupa Birliği, Rusya Daimi Misyonu'nda çalışan bir dizi Rus diplomatı istenmeyen bir şekilde AB'ye
davet etti. Bu karar, diplomatik statüleriyle çelişen faaliyetleriyle açıklandı.
Ayrıca Rus diplomatlar İtalya (30 kişi), Danimarka (15 kişi), İsveç (3 kişi), Portekiz (10 kişi), İspanya
(25 kişi), Estonya (14 kişi), Slovenya (33 kişi) ve Rusya'dan sınır dışı ediliyor. Romanya (10 kişi).
AB, Rus birliklerinin Bucha'daki suçlarına ve Ukrayna'ya karşı savaşın devam etmesine yanıt olarak
Rusya'ya karşı beşinci bir yaptırım paketi sunuyor. Bunlar özellikle Rusya'dan kömür ithalatına
ambargo; Rusya pazarının %23'ünü temsil eden dört önemli Rus bankasının (bunlar arasında VTB)
işlemlerinin tamamen yasaklanması; ve AB limanlarına giren Rus gemilerinin yasaklanması. Rus
ve Belarus taşımacılık operatörleri ve Rus devlet kurumlarından mali destek de yasaklandı; ek
ihracat ve ithalat kısıtlamaları uygulanır. Rus şirketlerinin AB'de kamu alımlarına katılması yasaktır.
Kişilere karşı yeni kişisel yaptırımlar uygulanmaktadır.
Estonya hükümeti, obüs de dahil olmak üzere bir grup ölümcül silahı Ukrayna'ya transfer etti. Ayrıca
Estonyalı girişimciler, Estonya devlet kurumları ve Estonya Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde
Ukrayna ordusuna kask, vücut zırhı, iletişim ekipmanı, insansız hava araçları, gece görüş cihazları,
tıbbi malzeme vb. transfer etti.
Çek Cumhuriyeti, Ukrayna'ya Sovyet yapımı zırhlı araçlar (birkaç düzine T-72 tankı ve piyade savaş
aracı) gönderdi.
Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya ilave 100 milyon dolarlık askeri yardım sağlamayı planlıyor
(bunlar Javelin tanksavar sistemleri).
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.

