
 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

7.04.2022 

8.04.2022 saat 08:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

Rus kuvvetleri, çabalarını İzium kasabası yakınlarındaki bir taarruza yoğunlaştırıyor ve Donetsk 
ve Kharkiv yönlerinde savunmayı kırmaya çalışıyor. Belarus topraklarından Ukrayna'daki askeri 
ve sivil altyapıya füze ve hava saldırısı olasılığı var. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı 
Oleksandr Hruzevych, son günlerde Kyiv'de 16 Rus sabotaj ve keşif grubunun ortaya çıkarıldığını 
bildirdi. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi'ye göre, Sumy bölgesi Rus birliklerinden 
tamamen kurtarıldı. Bölge topraklarında şu anda mayın temizleme çalışmaları düzenleniyor. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus birlikleri, birlikleri yeniden konuşlandırmak için demiryolunu kullandıkları Izium ve Kupiansk 
yönlerinde Kharkiv'un doğusundaki kuvvetleri yoğunlaştırmaya devam ediyor. 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, Rus birlikleri Kharkiv'daki 
yerleşim alanlarını ve sivil altyapıyı kasten bombalamaya devam ediyor. 7 Nisan'da kent ve 
çevresine yönelik bombardıman sonucu 14 kişi yaralandı, bir kadın hayatını kaybetti. 

Rus havacılığı, demiryolu trafiğini Kramatorsk ve Sloviansk'a taşıyan Barvinkove istasyonunun 
yakınındaki üst geçidi vurdu. Sonuç olarak, 3 tahliye treni geçici olarak bloke edildi. 

Rus birlikleri Rubizhne ve Popasna'nın kontrolünü ele geçirmek için saldırılarına devam ediyor. 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Nyzhnie, Novotoshkivske, Zolote ve 
Borivske yerleşim yerlerinin yakınında çatışmalar yaşanıyor. Gün boyunca Lysychansk, 
Sievierodonetsk, Novodruzhesk ve Toshkivka bombalandı. Popasna'nın topçu atışları da devam 
etti. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri Mariupol'u bastı. Donetsk bölgesinde cephenin diğer bölgelerine yapılan 
bombardımanda 3 kişi (Marinka, Vuhledar ve Sloviansk) yaralandı. 

Güney yönü: 
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Rus birlikleri bir kez daha Odesa bölgesini bombaladı. Ön bilgilere göre, füze saldırısı altyapı 
tesislerini vurdu. 

Bilgi çatışması 

Microsoft Corporation, Rus askeri istihbaratına bağlı bilgisayar korsanlarının medya da dahil 
olmak üzere Ukrayna kurumlarının ağ altyapısına saldırma planlarını engellediğini açıkladı. Bir 
grup Stronsiyum korsanının AB, ABD ve Ukrayna'daki devlet kurumları ve düşünce kuruluşlarını 
gözetlemek için yedi İnternet etki alanı kullandığı bildirildi. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 7 Nisan'da 
4.676 kişinin insani yardım koridorları tarafından tahliye edildiğini bildirdi. Luhansk bölgesinden 
1.420 kişiyi tahliye etmek mümkün oldu. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 7 Nisan saat 00:00 itibariyle Ukrayna'da 3.838 sivil kayıp 
kaydetti (1.611 ölü; 2.227 yaralı). Çocuk savcılarına göre, Ukrayna'da 464'ten fazla çocuk 
yaralandı (167 ölü; 297 yaralı). 

Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov, yerel sakinlerin (eğitim kurumlarının öğretim görevlileri 
dahil) Rus ordusu tarafından kaçırılmaya devam ettiğini bildirdi. 100'den fazla kişi zaten esaret 
altında. 

Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), Bucha'daki soykırımın yeni kanıtlarını yayınladı. 
BND'nin ele geçirilen kayıtları, sivillerin öldürülmesinin korku yaymayı ve direnişi bastırmayı 
amaçlayan kasıtlı bir eylem olduğunu gösteriyor. Bucha belediye başkanı Anatolii Fedoruk, işgal 
sırasında öldürülen yerel sakinlerin yaklaşık 320 cesedinin kent çevresinde toplandığını belirtti. Şu 
anda, ölülerin 163'ünün kimliği belirlendi. 

Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, Rus askerlerinin kentte işlediği, sivillere ateş açma, 
kadınlara tecavüz etme ve yağmalama gibi suçlardan bahsetti. Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı 
Anton Herashchenko, Borodianka'da şu anda yaklaşık 200 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. 8 Nisan 
sabahı itibarıyla, kurtarma ekipleri sadece iki yıkılmış evin enkazının altından 26 ölü sakinin 
cesetlerini çıkardı. 

Benzer bir model Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de görülmektedir. Kharkiv bölge savcılığına göre, 
İzium ilçesine bağlı Husarivka köyünün işgali sırasında Rus askerleri 3 mahalleliye işkence 
yaptıktan sonra cesetlerini yakmaya çalıştı. Geçici olarak işgal edilen Kherson bölgesindeki suçlar, 
Kryvyi Rih Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Vilkul tarafından rapor ediliyor. Ona göre, 
Rus ordusu Kakhovka rezervuarında bir tahliye botu vurdu. Sonuç olarak, 4 kişi öldü, 7 kişi 
yaralandı ve 2 kişi kayboldu. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Çocuk Hakları ve Rehabilitasyon danışmanı olan Daria 
Herasymchuk, Rus makamlarının Rusların Ukraynalı çocukları basitleştirilmiş bir prosedürle evlat 
edinmelerine izin verecek mevzuatta değişiklikler hazırladığını belirtti. Bu, geçici olarak işgal edilen 
bölgelerden Rusya'ya götürülen çocukları ifade eder. Yetkili, bu tür bir evlat edinmenin insan 
hakları ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi normlarının ihlali olduğunu belirtiyor. 

Rus birlikleri sivilleri çatışma bölgesinden zorla sınır dışı etmeye devam ediyor. Mariupol Belediye 
Meclisi, №4 Şehir Hastanesi personeli ve hastalarının I.K. Matsuk, Mariupol'dan geçici olarak işgal 
edilen Ukrayna topraklarına zorla nakledildi. 

EKONOMİK DURUM 

Başbakan Denys Shmyhal'e göre, doğrudan ve dolaylı kayıplar dikkate alındığında, Ukrayna'nın 
Rusya'nın işgalinden kaynaklanan kayıplarının toplam tutarı 1 trilyon doları önemli ölçüde aşacak. 

Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Ukrayna'nın ortak ülkelerle müzakereler sırasında yaklaşık 7 
milyar avroluk dış mali yardım almayı beklediğini ve bunun 3 milyar avrosunun zaten Ukrayna'ya 
aktarıldığını duyurdu. 

Ukrayna hükümeti, ticaret ağlarının bir yıl boyunca %5 oranında 1 milyar UAH'a kadar imtiyazlı 
kredi çekmesine izin verecek kararı destekledi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi Kıbrıs Parlamentosu'na hitap etti. Rus 
vatandaşlarının şimdiye kadar bu eyalette yararlanabilecekleri ayrıcalıkların (özellikle "altın 
pasaportlar" ve çifte vatandaşlık) iptali ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçme çağrısında 
bulundu. 

Yunan parlamentosunda konuşan Zelenskyi, devleti bir AB üyesi olarak nüfuzunu ve yeteneklerini 
Mariupol ve savunucularının kurtarılmasını organize etmek için kullanmaya çağırdı; tüm Rus 
bankalarını küresel para sisteminden kesmek; Rus gemilerine limanları kapatmak; ve Ukrayna'ya 
silah sağlamak. 

Avrupa Parlamentosu, Rus petrol, kömür, gaz ve nükleer yakıt ithalatına acil ambargo çağrısında 
bulunan bir kararı kabul etti. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu Rusya'nın G20'den çıkarılmasını 
tavsiye ediyor; Rus bankalarının SWIFT sisteminden bağlantısını kesmek; Rusya'ya bağlı 
gemilerin AB karasularına ve limanlarına girmesinin yasaklanması. Ayrıca Rusya ve Beyaz Rusya 
karayolu taşımacılığına kısıtlama getirilmesi tavsiye edilir. ABD Kongresi ayrıca Rusya'nın petrol 
ve gaz ambargosunu destekledi ve Rusya ve Beyaz Rusya ile olan ticari ilişkileri sonlandırdı. 
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ABD Senatosu oybirliğiyle Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya silah, mühimmat ve teçhizat 
göndermek için ödünç verme programını kullanma yetkisi veren yasayı onayladı. Kongrenin şimdi 
de yasayı imzalamak üzere ABD başkanına gitmesi için onaylaması gerekiyor. 

BM Genel Kurulu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçların kanıtlarının ortaya çıkması üzerine 
Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç etti. Kararda, Rusya'nın eylemleri nedeniyle 
"Ukrayna'da devam eden insan hakları ve insani krizle ilgili ciddi endişe" dile getirildi. 

Avustralya, 20 Bushmaster zırhlı araçtan oluşan ilk partiyi Ukrayna'ya gönderdi. Canberra ayrıca 
67 Rus yetkili, iş adamı ve üst düzey askeri yetkiliye yeni yaptırımlar getirdi. 

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 4 Rus diplomatı daha istenmeyen kişi ilan etti. 

Moldova Parlamentosu, Ukrayna'nın işgali sırasında Rus birlikleri tarafından kullanılan 
sembollerin ve niteliklerin (Aziz George şeridinin yanı sıra Z ve V sembollerinin) devlet 
topraklarında yasaklandığı mevzuatta yapılan değişiklikleri onayladı. Letonyalı Saeima, bu yıl 9 
Mayıs'ı savaşta öldürülen Ukraynalılar için Anma Günü olarak belirledi. 

Litvanya ve Letonya büyükelçilikleri Kyiv'deki çalışmalarına yeniden başladı. 

 

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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