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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri doğu Ukrayna'da bir taarruz için güç topluyor. Aynı zamanda, çabalarını ulaşım 
ve lojistik tesislerini yok etmeye yoğunlaştırarak sivil altyapıya saldırmaya devam ediyorlar. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus kuvvetleri Kharkiv'u ablukaya almaya ve bombalamaya devam ediyor. 8 Nisan sabahı, 
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, son 24 saat içinde bölgesel 
merkez ve çevresine 48 saldırı düzenlendiğini bildirdi. sonucunda 15 kişi yaralandı. Izium 
yakınlarında (Brazhkivka ve Sulyhivka köylerinin yakınında) savaşlar var. Nüfusun 
Barvinkove ve Lozova'dan tahliyesi devam ediyor. 

Luhansk Bölgesi'nde Rus birlikleri saldırılarına devam ediyor. Luhansk Bölgesel Askeri 
İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, sivil nüfusun organize bir tahliyesini 
gerçekleştirmenin pratik olarak imkansız olduğu Popasna ve Rubizhne'de durum vahim 
durumda. Rus birlikleri Rubizhne'nin merkezini kontrol ediyor. İki gündür Hirske topluluğunu 
bombalıyorlar. Lysychansk, Sievierodonetsk ve Kreminna da bombalandı. Zolote 
kasabasına çok sayıda roketatardan ateş açılması sonucu en az 5 kişi yaralandı. 
Sievierodonetsk'in gece boyunca bombalanması sonucu bir apartmanda yangın çıktı; ölü 
sayısı belirleniyor. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus ordusu Kramatorsk'taki bir tren istasyonuna roket saldırısı düzenledi. İlk bilgilere göre 
en az 52 kişi öldü (5'i çocuk) ve 109 kişi de yaralandı. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi 
başkanı Pavlo Kyrylenko'ya göre, Rus kuvvetleri, Donetsk bölgesi sakinlerini Ukrayna'nın 
daha güvenli bölgelerine tahliye etmek için kullanıldığı için tren istasyonuna kasten saldırdı. 

Avdiivka'nın bombardımanı devam ediyor - gün boyunca 5 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. 
Vuhlehdar'da açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Krasnohorivka'da da 1 kişi 
yaralandı. Ocheretyne, Marinka, Toretsk ve Bakhmut bölgelerinde saldırılar düzenleniyor. 
En zor durum Mariupol'da kalıyor. 

Güney yönü: 

Rus ordusu Odesa'ya bir füze saldırısı daha başlattı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kherson 
bölgesindeki Oleksandrivka köyü için çatışmalar devam ediyor. 
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Bilgi çatışması 

Açık kaynaklardan elde edilen veriler, Kramatorsk'taki tren istasyonunun bombalanmasının 
sorumluluğunu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine kaydırmayı amaçlayan Rus dezenformasyon 
kampanyasını yalanlıyor. Rus ordusunda Tochka-U füze sisteminin olmadığı iddiası asılsız. 
Ukrayna'ya karşı saldırıya katılan birimlerde bu silahların varlığını doğrulayan fotoğraf ve 
video materyalleri var. Tochka-U füzelerinin fırlatılması, Şubat 2022'deki Rus-Belarus ortak 
tatbikatları sırasında da uygulandı. 

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi, tehlikeli e-postaların dağıtımı yoluyla 
faaliyet gösteren yeni bir siber saldırı konusunda uyarıyor. Faaliyet, hem Ukrayna devlet 
organlarına hem de AB ülkelerine defalarca siber saldırılar gerçekleştiren UAC-0010 
(Armageddon) grubunun operasyonuyla bağlantılı. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rus birlikleri Ukrtelecom'un Enerhodar'daki 
(Zaporizhzhia bölgesi) binasını ele geçirdi. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 8 
Nisan'da 6.665 kişinin insani yardım koridorlarından tahliye edildiğini bildirdi. Mariupol ve 
Berdiansk'tan 3.544 kişi kendi araçları ve otobüsleriyle Zaporizhzhia'ya seyahat etti 
(Mariupol'den 1.614 kişi ve Zaporizhzhia bölgesindeki 3.544 kişi). Luhansk bölgesinden 
1.507 kişi tahliye edildi. 

7 Nisan itibariyle, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da 3.893 sivil kayıp kaydetti. 
Rusya Federasyonu'nun saldırısı sonucu 1.626 kişi öldü, 2.267 kişi yaralandı. Çocuk 
savcılarına göre, Ukrayna'da 475'ten fazla çocuk yaralandı (169 kişi öldü; 306 kişi değişen 
derecelerde yaralandı). Bu rakamlar tam değil, çünkü aktif çatışmaların sürdüğü yerlerde 
zayiat sayısını tahmin etmek imkansız. 

Makariv (Kyiv bölgesi) köy muhtarı Vadym Tokar, 7 Nisan itibariyle yerleşim yerinde 132 
kişinin ölü bulunduğunu belirtti. Köyün kendisi %40 oranında yok edildi. 

Chernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, kentteki çatışmalarda yaklaşık 700 
kişinin öldüğünü söyledi. Ayrıca 40 kişi resmi olarak kayıp. 

Ukrayna'daki Rus askeri bölgelerinin madenciliği acil bir tehdit olmaya devam ediyor ve 
düşmanlıkların sonuçlarının ortadan kaldırılmasını engelliyor. 7 Nisan'da, Okhtyrka ilçesine 
(Sumy bölgesi) bağlı Bilka köyünün eteklerinde Trostianets Elektrik Şebekeleri Bölgesi 
işçileri bir mayıyla kendilerini havaya uçurdu. Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro 
Zhyvytskyi'ye göre, 1 işçi olay yerinde öldü, 2'si ağır yaralandı, 2 işçi daha yaralandı. 8 
Nisan'da bir enerji mühendisleri tugayı, Kharkiv bölgesinde Derhachi'ye giderken bir mayının 
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üzerinde patladı ve bombardımanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için ayrıldı. 2 işçi 
yaralandı. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Rusya Federasyonu'na ve geçici 
olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerine zorla sınır dışı edilen Mariupol'lu 
erkeklerin "askeri celp" verildiğini ve onları Rus saflarına seferber ettiğini belirtti. ordu. 
Ayrıca, zorunlu sınır dışı edildikten sonra ablukaya alınan Mariupol sakinlerinin yerlerinin 
izini sürmenin çok zor olduğunu da açıkladı. 

Kyiv Şehri Askeri İdaresi'ne göre, çatışmalar sonucunda 208 konut, 46 okul, 29 anaokulu, 1 
çocuk evi, 13 idari bina, 2 spor tesisi, 5 sosyal tesis, 17 sağlık tesisi, 10 kültür tesisi, 48 
ulaşım altyapı tesisleri zarar gördü. 

Ulusal Polis Başkanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgalinin 
başlangıcından bu yana, kolluk kuvvetlerinin Rus askerleri tarafından işlenen suçlar için 
5.000'den fazla ceza davası kaydettiğini söyledi. 

Ukrayna Şehirler Birliği, yakalanan 11 Rus belediye başkanı, şehir ve köy başkanının 
(Kherson bölgesinde 4, Zaporizhzhia, Donetsk ve Kharkiv bölgelerinde 2 ve Mykolaiv 
bölgesinde 1'er) isimlerini açıkladı. 

Uluslararası Göç Örgütü, 6 Nisan itibariyle yaklaşık 7,1 milyon kişinin Ukrayna'da ülke içinde 
yerinden edildiğini ve toplam mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin sayısının 11,4 milyona 
ulaştığını bildiriyor. 

Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanı Andriy Yermak'a göre, daha önce Rus ordusu tarafından 
ele geçirilen Ukrayna gemisi "Sapphire", Ukrayna'nın kontrolüne geri döndü. Romanya'nın 
Sulina limanına götürüldü. 

EKONOMİK DURUM 

NBU'nun başkanı Kyrylo Shevchenko'ya göre, Merkez Bankası, spread'de bir azalma da 
dahil olmak üzere döviz piyasasında bir iyileşme kaydetti ve döviz işlemlerinde bir miktar 
gevşemeyi düşünmeye hazırlanıyor. 

Devlet İstatistik Servisi'ne göre, Ukrayna'da yıllık enflasyon, başta artan gıda ve enerji 
fiyatları nedeniyle yüzde 13,7'ye yükseldi. 

ArcelorMittal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kryvyi Rih, şirketin faaliyetlerine devam 
ettiğini duyurdu. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Kyiv'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr 
Zelenskyi ile görüştüler. Toplantıda, Ukrayna tarafına resmen bir anket verildi ve bu anketin 
tamamlanması Ukrayna'ya AB aday statüsü verilmesi için gerekli bir adım. AB yetkilileri, Rus 
askeri suçlarının sonuçlarını gördükleri Bucha'yı da ziyaret etti. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Finlandiya Parlamentosu Eduskunta'da bir 
konuşma yaptı. Milletvekillerine Kramatorsk istasyonuna yapılan füze saldırısı hakkında bilgi 
verdi ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki savaş suçlarını anlattı. Zelensky, 
Finlandiya'yı Rusya ile ticari ilişkileri askıya almaya, tüm Rus bankalarını küresel finansal 
sistemden izole etmeye, petrol arzına ambargo koymaya ve daha sert yaptırımlara çağırdı. 

Volodymyr Zelenskyi, Ukrayna ziyaretinde bulunan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Eduard 
Heger ile görüştü. Cumhurbaşkanı, Ukrayna ordusuna teslim edilen S-300 hava savunma 
sistemi de dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklediği ve gerçek savunma yardımı sağladığı 
için Slovak halkına ve şahsen Slovakya Başbakanı'na teşekkür etti. 

Yabancı liderler, Rusya'nın çok sayıda sivil can kaybının olduğu Kramatorsk'ta bir tren 
istasyonuna füze saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joseph Biden, olayı "Rusya tarafından 
sivillere karşı işlenen bir başka korkunç vahşet" olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, Kramatorsk tren istasyonunun Rus birlikleri tarafından bombalanmasını 
şiddetle kınadı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya ve Putin'i adalete teslim etmenin 
önemini vurgulayarak "sivilleri hedef almanın bir savaş suçu olduğunu" söyledi. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre, Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgalinin 
başlangıcından bu yana, ortak ülkeler Rus diplomatik misyonlarının 443 çalışanını sınır dışı 
etti. Japonya, sekiz Rus diplomatı ve ticaret yetkilisini sınır dışı ediyor. Buna ek olarak, 
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketinin tanıtıldığını 
duyurdu - kömür ve alkol ithalatının yasaklanması, Sberbank ve Alfa Bank'ın varlıklarının 
dondurulması, yeni yatırımların askıya alınması. 

AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 5. yaptırım paketini kabul etti – Rusya'dan kömür ambargosu 
(Ağustos 2022'den itibaren); Rus bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına giriş izni 
verilmesinin yasaklanması; Rusya veya Beyaz Rusya'dan karayolu taşımacılığını içeren ve 
AB içinde karayoluyla mal taşımalarına izin vermeyecek herhangi bir operasyon yasağı; 
yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının yasaklanması. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 
kışkırtılmamış askeri saldırısına yanıt olarak ek 217 kişi ve 18 tüzel kişi için kısıtlayıcı 
önlemler uygulanıyor. 

Ukrayna'nın uluslararası ortaklardan aldığı mali destek önemlidir. Güney Kore dışişleri 
bakanlığı, ülkenin Ukrayna'ya toplam 40 milyon dolar değerinde insani yardım sağlayacağını 
söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya 100 milyon pound daha 
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yüksek kaliteli askeri teçhizat göndereceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, genel acil durum 
mali yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 120 milyon euro hibe sağladı. Kanada 
Milletvekili Yvan Baker'a göre, Kanada Hükümeti 2022-23 için Ukrayna'ya daha fazla askeri 
yardım için 500 milyon dolar ve Ukrayna için 1 milyar dolara kadar yeni kredi kaynağı 
sağlayan yeni bir bütçe tanıttı. 

Devlet Soruşturma Bürosu, OPZZh (Muhalefet Platformu - Ömür Boyu) partisinin mevcut 
toplantısının Ukrayna'daki halk vekillerinin yardımcılarının ortak faaliyetlerine katılımlarına 
ilişkin bir duruşma öncesi soruşturma yürüttüğünü bildirdi. 

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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