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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri doğu Ukrayna'da aktif taarruz operasyonlarına hazırlanıyor. Mariupol şehrinin tam 
kontrolünü sağlama çabaları devam ediyor. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Rus ordusunun 5-6 Nisan gecesi 
Kharkiv'un yerleşim bölgelerine çeşitli türlerde silahlarla 27 civarında saldırı düzenlediğini bildirdi. 
Kharkiv bölge savcılığına göre, 6 Nisan'da Balakliia kasabasına topçu ateşi açması sonucu 3 kişi 
hayatını kaybetti. Ayrıca Rus birlikleri, önemli bir demiryolu merkezi olan Lozova'ya füze saldırısı 
düzenledi. 

Rus birliklerinin İzium bölgesinden bir saldırı beklediğini tahmin eden Kharkiv bölge yetkilileri, 
Lozova ve Barvinkove sakinlerinin tahliye edilmesini tavsiye ediyor. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai, Rusya Federasyonu'nun bölgeye ekipman 
ve asker çekmeye devam ettiğini söylüyor. Saldırıları birkaç gün içinde beklenmelidir. Bunun için 
yapılan hazırlıklara Rubizhne ve Popasna savaşları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Novotoshkivske 
yakınlarındaki savunmasını kırma girişimi ve Luhansk bölgesindeki nüfus merkezlerinin toplu 
bombardımanı eşlik ediyor. 6 Nisan'da Sievierodonetsk bombalandı. Bombardıman sonucu 10 çok 
katlı bina, bir alışveriş merkezi ve garajlar alev aldı. Şehirde, insani yardım merkezine yönelik 
bombardıman sonucu 5 kişi yaralandı. 

Rubizhne'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 

Çatışmanın yoğunluğu göz önüne alındığında, Serhii Haidai sivilleri bölge topraklarından tahliye 
etmeye çağırıyor. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri, havacılığı yoğun bir şekilde kullanarak Mariupol'a yönelik saldırılarına devam ediyor. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus kuvvetleri Donetsk yakınlarındaki 
nüfus merkezlerini (Pisky, Ocheretyne, Marinka ve Krasnohorivka dahil) bombaladı. Vuhledar'da 
(Donetsk bölgesi) bir insani yardım dağıtım sahası bombalandı. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne 
göre, bombardıman sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ayrıca Ocheretyne topluluğunun 
topraklarında 1 kişi öldürüldü. Marinka cemaatinin arazisine açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Bu 
koşullar altında yetkililer, Donetsk bölgesi nüfusunu tahliye etmeye çağırıyor. 
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Zaporizhzhia bölgesindeki 
cephe hattına yakın yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiğini bildirdi. 

Güney yönü: 

Kherson bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırı, Dnipropetrovsk bölgesi 
sınırına yakın olan Osokorivka köyünü kurtardı. 

Rusların Novooleksiivka kent tipi yerleşim yerinin (Kherson bölgesi) bombardımanı sonucu en az 1 
kişi öldü. 

Podillia yönü: 

5-6 Nisan gecesi, Vinnytsia bölgesindeki Koziatyn'de bir altyapı tesisine roket isabet etti. 

Bilgi çatışması 

Enerhoatom'a göre, Rus birlikleri işbirlikçileriyle birlikte Enerhodar'da sahte otoriteler (şehir 
yönetimi) oluşturmaya çalışıyor. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 6 Nisan'da 
4.892 kişinin insani yardım koridorları tarafından tahliye edildiğini bildirdi. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 6 Nisan itibarıyla Ukrayna'da 3.776 sivilin hayatını kaybettiğini 
bildirdi. Rusya Federasyonu'nun saldırısı sonucu 1.563 kişi öldü ve 2.213 kişi yaralandı. Çocuk 
savcılarına göre, Ukrayna'da 446'dan fazla çocuk yaralandı (167 kişi öldü; 279 kişi değişen 
derecelerde yaralandı). 

Volodymyr Zelenskyi, Rus birliklerinin Mariupol'a insani yardım teslimatını engellediğini, çünkü 
dünyanın şehirdeki faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarını görmesinden korktuklarını belirtti. Şimdi 
suçlarının kanıtlarını saklamaya çalışıyorlar. Mariupol Belediye Meclisi, şehirde Rus mobil 
krematoryumların faaliyet gösterdiğini ve burada öldürülen sivillerin cesetlerinin yakıldığını bildirdi. 

Tüm Ukrayna Kiliseler Konseyi, dünyadaki her devlete, 2022'deki Rus işgali sırasında Ukrayna 
halkının soykırımını tanımaya ve "Rus dünyası" ideolojisini, halkların soykırımını ve tüm insanlığın 
yok edilmesini haklı çıkardığı için kınamaya çağırdı devletler. 

İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Rus ordusu tarafından geçici olarak ele geçirilen her nüfus 
merkezinin nüfustaki yıkım ve kayıpları kaydettiğini belirtti. Kayıp kişi sayısı yüzlerle ölçülmektedir. 
Örneğin, Hostomel Köyü Askeri İdaresi başkanı Taras Dumenko, işgalin 35 günü boyunca 
Hostomel'de 400'den fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. 
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Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Rus birliklerinin 
belediye başkanları, gazeteciler, gönüllüler, rahipler ve kadınlar gibi birçok sivili rehin aldığını 
bildirdi. Son haberler arasında Ukraynalı bir askerin karısının, kocasına psikolojik baskı uygulamak 
amacıyla Zaporizhzhia bölgesinde kaçırılması da yer alıyor. Verkhovna Rada İnsan Hakları 
Komiseri Liudmyla Denisova, elinde Ukraynalı sivil erkeklerin Rus ordusu tarafından kaçırıldığına 
ve daha sonra "savaş tutsağı" olarak geçirmeyi planladıklarına dair kanıtlara sahip olduğunu belirtti. 

Devlet Acil Servisi'ne göre, çatışmanın aktif aşamasında 27 Ukraynalı kurtarıcı öldürüldü; 72 acil 
servis çalışanı da yaralandı. 

EKONOMİK DURUM 

Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Zaporizhzhia bölgesinin ekonomisini sağlayan büyük devlet ve 
özel sanayi işletmelerinin çoğunun şimdiden çalışmaya başladığını söyledi. 

Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Ukrayna'daki yaklaşık kömür ve gaz rezervleri hakkında bilgi 
verdi. Kömür rezervleri 1 milyon tondan fazla, gaz - 9 milyar metreküpten fazla. 

Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko, 826 şirketin savaşın başlangıcından bu yana devlet 
bankalarından toplam 1,1 milyar UAH tutarında kredi aldığını bildirdi. Ekonomi Bakanlığı, binlerce 
girişimcinin üretim kurmak için bu fonlara ihtiyaç duyması nedeniyle ticari ve kamu bankalarını 
kredilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırmaya çağırdı. 

Ukrayna Merkez Bankası basın servisi, Ukrayna'nın döviz rezervlerinin Mart ayında yüzde 2 arttığını 
belirtti. Rezervlerin, esas olarak, Ulusal Banka tarafından döviz satışını ve ulusal borcun ödenmesi 
için yapılan ödemeleri telafi eden uluslararası ortaklardan alınan fonlar nedeniyle büyüdüğü 
belirtilmektedir. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, İrlanda Parlamentosu'na videolu bir konuşma yaptı. 
Milletvekillerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle olası bir küresel gıda krizi hakkında 
bilgilendirdi ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki savaş suçları hakkında konuştu. Zelensky, 
İrlanda'ya Rusya ile ticari ilişkileri durdurma, enerji ambargosu ve daha sert yaptırımlar uygulama 
çağrısında bulundu. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox Ukrayna'ya geldi. Ukrayna 
Verkhovna Rada Başkanı Ruslan Stefanchuk ile yaptıkları görüşmede, Rus saldırganlığının 
sonuçlarını ve Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'yı desteklemesinin en iyi yollarını tartıştılar. 

6 Nisan'da, bir dizi ülke, Ukrayna'ya karşı saldırganlığı nedeniyle Rusya Federasyonu'na karşı yeni 
kısıtlayıcı önlemler aldı. İngiltere'nin yeni yaptırımları arasında Sberbank ve Moscow Credit Bank'ın 
varlıklarının dondurulması ve Rusya'daki yeni yabancı yatırımlara tam bir yasak getirilmesi yer 
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alıyor. Ayrıca önemli petrol arıtma ekipmanlarının ihracatına da yasak getirildi; demir ve çelik 
ürünleri ithalatının yasaklanması; ve sekiz Rus oligarkına karşı kişisel yaptırımlar 

ABD, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi de sunuyor. Önde gelen Rus bankalarının (Sberbank 
ve Alfa-Bank) faaliyetlerinin sınırlandırılmasını ve Rusya Federasyonu'ndaki yeni yatırımların 
yasaklanmasını sağlar; Rus seçkinlerinin 25 üyesine ve Putin'e yakın kişilere yönelik kişisel 
yaptırımlar. Tayvan hükümeti, Rusya Federasyonu'na yapılan teknoloji ihracatı üzerindeki 
kısıtlamaları artırdı. 

Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etmeye devam ediyor. Özellikle Norveç, Oslo'daki Rus 
büyükelçiliğinden üç diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Yunanistan, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. 
Lüksemburg, Rus büyükelçiliğinin bir çalışanını istenmeyen kişi ilan etti. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki 
bir toplantısından önce, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın kritik bir aşamaya girdiğini ve 
NATO müttefiklerinin Kyiv'e beklenen durumu karşılamak için gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır 
olduklarını söyledi. Rus birliklerinin bir sonraki saldırısı. 

AB Daimi Temsilcileri Konseyi, büyükelçi düzeyinde, AB'nin Ukrayna'dan gelen mülteciler için 
REACT-EU acil yardım fonuna, toplam 3,5 milyar avroya anında erişim sağlanmasına yönelik bir 
kararı destekledi. 

Türk büyükelçiliği Kyiv'e döndü. 6 Nisan itibariyle, Ukrayna'nın başkentindeki kalıcı konumunda 
çalışmaya devam ediyor. 

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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