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OPERASYONEL DURUM
Donetsk, Luhansk ve Kharkiv bölgeleri, Rusya-Ukrayna ihtilafının sıcak noktaları olmaya devam
ediyor. Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Operasyonu alanında taarruzlar yürütüyor.
Azak Alayı temsilcileri Mariupol'da kendilerine karşı kimyasal silah kullanıldığını bildirdiler. Daha
önce, Rus birlikleri Mariupol'daki savaşın seyri hakkında yorum yaparken böyle bir olasılığı
dışlamadı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Durum, aktif düşmanlıkların meydana geldiği Izium yönünde en şiddetli olmaya devam ediyor.
Rus birlikleri, Kharkiv'u kısmen ablukaya almaya ve bölge topraklarını bombalamaya devam
ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, 10 Nisan'da topçu,
havan ve MLRS'den yaklaşık 66 grev başlattılar. Harkov ilçeleri, şehrin etekleri ve bölgedeki
diğer nüfus merkezleri (Zolochiv ve Balakliia) etkilendi. 11 Nisan boyunca bombardıman devam
etti. Sonuç olarak, 8 kişi (1 çocuk dahil) öldürüldü; 2'si çocuk 19 kişi yaralandı. Ayrıca, Kharkiv
Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin Kharkiv'da aktif olarak gecikmeli eylem mayınları
kullandığını bildirdi.
Luhansk Bölgesi'nde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Popasna'nın
bombardımanı sırasında bir Tochka-U taktik füze sistemi kullanıldı. Rus birlikleri ayrıca
Sievierodonetsk, Lysychansk ve Kreminna'yı bombaladı. Lysychansk'ta 1 kişinin cesedi ölü
bulundu; Açılan ateş sonucu 3 kişi daha yaralandı. Devlet Acil Servisi, Kreminna'da 3 kişinin
yaralandığını bildirdi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Mariupol'da Rus birlikleri şehrin belirli bölgelerinde saldırı eylemleri gerçekleştiriyor. Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak için
Kurakhove yönünde de ilerleyeceklerini düşünüyor.
Devlet Acil Servisi'ne göre, Donetsk bölgesindeki Mykhailivka köyünde bombardıman sonucu 30
ev hasar gördü. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi, 11 Nisan'da bölgede en az 3 kişinin (Vuhledar,
Mykhailivka ve Krasnohorivka'da) öldürüldüğünü ve 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Mariupol'daki sivil kayıplar hakkında da bilgi alınmaya devam ediyor. Ancak, şehirdeki durumun
karmaşıklığı nedeniyle, ölümlerin kesin sayısını takip etmek mümkün değil.
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, bölgenin Ukrayna kontrolündeki
bölümündeki sivil nüfusun çoğunun, düşmanlıkların yoğunlaşması nedeniyle tahliye edildiğini
bildirdi.
Güney yönü:
Rus birlikleri, Kherson bölgesinin idari sınırlarında yer edinmeye çalışıyor.
Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Kim, 10 Nisan akşamı geç saatlerde ateşlenen
Rus füzelerinin Mykolaiv Bölgesi'ndeki bir Katar şirketinin hangarlarını vurduğunu bildirdi.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 11 Nisan'da
4.354 kişinin insani yardım koridorlarından tahliye edildiğini bildirdi. tahliye. Luhansk bölgesinde
500 kişi tahliye edildi.
10 Nisan itibariyle, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun düzenlediği
bir saldırı sonucunda Ukrayna'da 4.335 sivil kayıp (1.842 kişi öldü, 2.493 kişi yaralandı) kaydetti.
11 Nisan itibariyle, çocuk savcılarına göre, Ukrayna'da 525'ten fazla çocuk yaralandı (183 çocuk
öldü ve 342'den fazla çocuk yaralandı).
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a göre, Rus
esaretinde 500'ü kadın olmak üzere yaklaşık 1.700 Ukrayna askeri ve sivili var.
KSE Enstitüsü'ne göre, Ukrayna'daki Rus-Ukrayna ihtilafının aktif aşamasında en az 23.000
kilometre yol ve 37.000 metrekare konut hasar gördü, yıkıldı veya ele geçirildi. Ukrayna Devlet
Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Ukrayna'da Rus saldırıları sonucunda 938 eğitim tesisi ve 300'e
yakın hastanenin yıkıldığını bildirdi. Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr
Tkachenko, Rus ordusunun Ukrayna'da halihazırda en az 166 kültürel anıta zarar verdiğini veya
tahrip ettiğini söyledi. Devlet Acil Servisi'nin Piroteknik Çalışmalar ve İnsani Mayın Temizleme
Dairesi Başkanı Oleh Bondar, Ukrayna topraklarının yaklaşık 300 bin kilometrekarelik alanda
insani mayın temizlemeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Kurtarma ekipleri, Kyiv bölgesinde Rus ordusu tarafından yıkılan Borodianka'daki evlerin
enkazını kaldırıyor. Devlet Acil Servis Acil Müdahale Departmanı Müdürü Volodymyr Demchuk'a
göre, çalışma günde 24 saat yürütülüyor. Kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan 70 gönüllü de dahil
olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılıyor.
Ombudsman Liudmyla Denisova, Kherson bölgesindeki bir işletmede, tesisin elektrik
beslemesini kesen ve bakımını imkansız hale getiren Rus bombardımanı nedeniyle halihazırda
yaklaşık 4 milyon tavuğun öldüğünü bildirdi. Bu, bölgeyi ekolojik bir felaketle tehdit ediyor.
EKONOMİK DURUM
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KSE Enstitüsü'nün Rusya Ödenecek projesinin Ukrayna ekonomisine verdiği zarara ilişkin
güncel bir değerlendirme, geçtiğimiz hafta boyunca Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle
Ukrayna ekonomisinin doğrudan kayıplarının 12,2 milyar USD arttığını ve 11 Nisan itibariyle
sınırı aştığını vurguluyor. 80,4 milyar USD işareti.
Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakan Yardımcısı Natalia Kozlovska, Ukrayna'nın daha
sonraki operasyon, yeniden inşa çalışmaları veya sökme olasılıklarını belirlemek için
çatışmalarda tahrip olan ve hasar gören bina ve yapıları inceleme sürecine başladığını söyledi.
Şu anda, ilk uzman grubu Kyiv bölgesine gitti.
Ukrayna Hükümeti Basın Servisi, işletmeleri aktif savaş alanlarından daha güvenli bir yere
taşımaya yardımcı olacak çevrimiçi bir platformun başlatıldığını bildirdi.
Enerhoatom Basın Servisi, ön tahminlere göre, Zaporizhzhia nükleer santralinin bombalanması
sonucu maddi hasarın 18.3 milyar UAH olduğunu belirtti.
Maliye Bakanlığı'na göre, Ukrayna, "İkinci Ekonomik İyileşme Kalkınma Politikası Kredisi için Ek
Kredi" kredi anlaşması kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 44,5 milyon
avroluk bir dilim daha aldı.
Tarım Politikası Bakanlığı'na göre Ukrayna ve Litvanya, Ukrayna tahılının Baltık Denizi
üzerinden ihracatı için alternatif bir yol deneyecek.
SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna'ya
savunma desteği, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar ve Ukrayna topraklarında Rus suçlarının
sorumlularının yargılanması konusunda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, Norveç Başbakanı
Jonas Gahr Støre ile Rus işgaline karşı direniş ve enerji işbirliğini güçlendirme konusunda da
görüştü.
Volodymyr Zelenskyi, Kore Cumhuriyeti Parlamentosu'na hitap etti. Rus işgaline karşı
mücadeleden ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarında işlediği suçlardan bahsetti ve
Ukrayna'ya gerekli silahları sağlamaya çağırdı.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Litvanya Cumhuriyeti Başbakanı Ingrida Šimonytė ile
görüştü. Politikacılar, Rus birliklerinin akıbetini görmek için birlikte Borodianka'yı (Kyiv bölgesi)
ziyaret ettiler. İki başbakan, Rus savaş suçlarının soruşturulmasını ve Rusya'ya karşı
yaptırımların sıkılaştırılmasını görüştü. Ukrayna'daki savaştan etkilenen çocukların korunmasına
yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

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

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal de ABD Kongresi üyeleriyle çevrimiçi bir toplantı yaptı.
Hükümet başkanı, saldırganlığın sonuçlarının üstesinden gelmek için Ukrayna'ya desteği tartıştı
ve Rusya'ya yaptırım baskısının artırılması çağrısında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini
savunabilmesi için acilen askeri desteğe (ağır silahlar dahil) ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan bir teknik ekip, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki savaş
suçlarını araştırmak için Ukrayna'ya geldi. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından
yürütülen soruşturmaya da katkı sağlayacaktır.
Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Zagreb'deki Rus büyükelçiliğinin 24 çalışanını ihraç ediyor.
Fransa, casusluk faaliyetlerine karışan 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırım baskısı artıyor. Kanada, Rus savunma sektöründeki 33
işletmeye, yaptırım uygulanan şirketlerin fonlarını ve mülklerini dondurmayı ve onlarla herhangi
bir işbirliğini durdurmayı sağlayan yeni kısıtlamalar getirdi. Avrupa Komisyonu, güvenlik
standartlarını karşılamadıkları için Birlik'te faaliyet göstermeleri yasaklanan hava taşıyıcılarını
içeren 21 Rus havayolunu AB Hava Güvenliği Listesine yerleştirdi. Japonya, 398 Rus ve Alfa
Bank ve Sberbank da dahil olmak üzere bir dizi kurumun varlıklarını dondurdu.
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.

