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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, Ukrayna'nın doğusunda güçlerini yeniden topluyor. Izium (Kharkiv bölgesi), Rubizhne 
ve Popasna (Luhansk bölgesi) çevresinde ve Mariupol'da (Donetsk bölgesi) aktif düşmanlıklar 
devam ediyor. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İzium yakınlarındaki mevzilerini kırmaya çalışıyor. 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, eylemlerinin Donetsk bölgesindeki Sloviansk 
(ana grev) ve Kharkiv bölgesindeki Barvinkove (yardımcı saldırı) yönünde yoğunlaşacağını 
düşünüyor. Gün boyunca Kharkiv bölgesinde Dovhenke ve Dmytrivka yönünde saldırılar oldu ancak 
geri püskürtüldüler. 

Kısmen ablukaya alınan ve bombardıman altında kalmaya devam eden Kharkiv'de başka saldırılar 
da ihtimal dışı değil. Kharkiv bölgesinde gün içinde meydana gelen bombardımanda 1'i çocuk 10 
kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 

Luhansk bölgesinde Rus kuvvetleri Rubizhne, Popasna ve Nyzhnie yerleşim yerlerinin kontrolünü 
ele geçirmeye çalışıyor. Zolote bölgesinde saldırılar devam ediyor. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, Rus ordusu Sievierodonetsk şehrini 
bombaladı. İki konut binası ve bir özel klinik hasar gördü. Aynı zamanda, Haidai'ye göre, şehirdeki 
tüm altyapı tamamen yok edildi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri Mariupol şehrini bastı. Azovstal fabrikası ve liman çevresinde çatışmalar devam ediyor. 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Avdiivka ve Kurakhove yönünde saldırıların 
olası yoğunlaşmasını değerlendiriyor. 

Donetsk bölgesinde gün içinde (Vuhlehdar ve Ivanivka'da) düzenlenen topçu ateşi sonucu en az 2 
kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı: 2'si Ivanivka'da, 1'i Sloviansk'ta ve 1'i Pokrovsk'ta. 

Dnipro yönü: 

9-10 Nisan gecesi Dnipro'daki altyapı tesislerine füze saldırısı düzenlendi. Ardından şehre karşı bir 
takip füze saldırısı gerçekleştirildi. Bombardıman, kentin havaalanını ve yakındaki altyapıyı tahrip 
etti ve Devlet Acil Servisi'nin 6 kurtarma görevlisini yaraladı. 
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Ayrıca, Rus birlikleri Dnipropetrovsk bölgesi topraklarını vurdu. Pavlohrad bölgesinde bir sanayi 
tesisine füze isabet etti. Dnipro bölgesinde bir çiftlik binası yandı. 

Daha sonra, Dnipropetrovsk bölge konseyi başkanı Mykola Lukashuk, gün boyunca Dnipropetrovsk 
bölgesine bir düzineden fazla roket atıldığını belirtti. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 

Güney yönü: 

Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Kim, şehirde bir patlama olduğunu bildirdi. Şu ana 
kadar 1 yaralı olduğu bildirildi. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, ayrı Rus birlikleri, Kherson ve 
Dnipropetrovsk bölgeleri (Vysokopillia, Trudoliubivka ve Marianske yerleşimleri) arasındaki sınıra 
yakın Ukrayna pozisyonlarına topçu ateşi açtı. 

Bilgi çatışması 

Kherson bölgesinde Rus birlikleri, halkın bölgenin işgaline desteğini göstermesi gereken kitlesel 
etkinlikler düzenlemeye çalışıyor. Nova Kakhovka'da buna uygun bir miting düzenlendi, ancak 
etkinliğe merkezi bir şekilde getirilen sadece birkaç düzine insan buna katıldı. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 10 Nisan 
boyunca 2.824 kişinin (213 Mariupol sakini ve Zaporizhzhia bölgesindeki 2.409 kasaba sakini) insani 
koridorlardan tahliye edildiğini bildirdi. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 10 Nisan itibarıyla Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya 
düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 4.232 sivilin öldüğünü (1.793 ölü ve 2.439 yaralı) bildiriyor. 
Çocuk savcıları, Rusya Federasyonu'nun silahlı işgali sonucunda Ukrayna'da 513'ten fazla çocuğun 
acı çektiğini bildirdiler (176 çocuk öldü, 336'dan fazla kişi yaralandı). 

Başsavcı Iryna Venediktova, 10 Nisan sabahı itibarıyla Kyiv bölgesinde Rus işgali sırasında hayatını 
kaybeden 1.222 vatandaşın cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Verkhovna Rada İnsan Hakları 
Komiseri Liudmyla Denisova, Rus ordusunun Kyiv, Çernihiv ve Kherson bölgelerinde sivillere 
yönelik yeni cinayet, işkence ve cinsel istismar vakaları hakkında bilgi verdi. 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Rus makamlarının Ukrayna'dan Rusya 
Federasyonu'nun farklı bölgelerine zorla nakledilen Ukrayna vatandaşlarına pasaport vermeye 
başladığını söyledi. Ukrayna'dan zorla sınır dışı edilen 400'den fazla Mariupol sakininin Rusya'nın 
Penza bölgesindeki bir kampta olduğu biliniyor. Denisova'ya göre kampta çoğunlukla kadınlar ve 
bebekler de dahil olmak üzere her yaştan 147 çocuk bulunuyor. 
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, 8 Nisan'da Kramatorsk'taki tren 
istasyonuna roket saldırısının kurbanları hakkında güncel bilgiler verdi. Son verilere göre 57 kişi 
öldü, 109 kişi yaralandı. 

Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü basın servisi, Rus işgal yönetiminin, geçici olarak 
işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde, zorunlu askerliğe tabi olmayan insanları ("stratejik 
işletmelerin çalışanları) harekete geçirmek de dahil olmak üzere yeni bir seferberlik dalgası 
yürüttüğünü bildirdi. "). 

Yaklaşık bir hafta önce Rus ordusunun Ukraynalı yazar ve gönüllü Volodymyr Vakulenko'yu 
İzium'da (Kharkiv bölgesi) gözaltına aldığı öğrenildi. 

Irpin belediye başkanı Oleksandr Markushyn, işgalden kurtarılan kentte su temini sorununu çözmesi 
gereken Kyiv'den bir su boru hattının döşenmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Kızıl Haç 
proje için 20 milyon Grivnası tahsis etti. 

Kherson sakinleri Ukrayna yanlısı mitingler düzenlemeye devam ediyor. Geçici Rus işgaline karşı 
böyle bir protesto Kherson'da gerçekleşti. Ancak Rus birlikleri barışçıl mitingi dağıtmak için uyarı 
ateşi açtı. 

Kherson bölgesindeki geçici işgal altındaki Hola Prystan kasabasında "Hola Prystan Ukrayna'dır" 
sloganıyla mini futbol turnuvası düzenlendi. 

EKONOMİK DURUM 

Dünya Bankası, işletmelerin kapanmasına, ihracatın azalmasına ve devletin bazı bölgelerinde 
ekonomik aktiviteyi imkansız hale getiren Rus saldırganlığı nedeniyle Ukrayna'daki üretimin bu yıl 
%45,1 düşebileceğini tahmin ediyor. 

Başbakan Denys Shmyhal, Rus birliklerinden kurtarılan bölgelerin restorasyonu için 1 milyar UAH 
tahsis edildiğini bildirdi. Özellikle, Kyiv bölgesi için 400 milyon UAH ve Chernihiv ve Sumy bölgeleri 
için her biri 250 milyon UAH tahsis edildi. 100 milyon UAH daha Zhytomyr bölgesi için ayrıldı. 

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, karamsar senaryoya göre Ukrayna'daki ekili alanların 
%70'inin bu yıl ekilebileceğini tahmin ediyor. Chernihiv ve Sumy bölgeleri önümüzdeki haftalarda 
mayın temizlemeyi başarırsa, ekim alanı %80'e yükselebilir. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Almanya Federal Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı 
telefon görüşmesinde Ukrayna'ya savunma ve mali destek, savaş suçlarının cezalandırılması ve 
Rusya'ya yaptırım uygulanması konularını ele aldı. 
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Başkanlık ofisi, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı AB yaptırımlarının altıncı paketi için öneriler 
hazırladığını bildirdi. Aynı zamanda, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya 
karşı uygulanan yeni yaptırım grubunu atlatmak için fırsatlar yaratan bir dizi feragatname bıraktığını 
belirtti. 

AB'nin Ukrayna Büyükelçisi Matti Maasikas, Ukrayna'ya birkaç ay içinde AB üyeliği için aday ülke 
statüsü verilebileceğini duyurdu. 

Ukrayna hükümeti, Belarus rejiminin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaşına verdiği destek 
nedeniyle Belarus Cumhuriyeti ile eğitim ve bilim üzerine üç uluslararası anlaşmayı kınadı. 

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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