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OPERASYONEL DURUM 

Rus kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak için Müşterek Kuvvetler 
harekâtı alanında saldırılarına devam ediyor. Ukrayna genelinde askeri ve sivil altyapıya yönelik 
füze saldırıları tehdidi geçerliliğini koruyor. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus birlikleri Siverskyi Donets Nehri 
üzerinde bir duba geçişini sürdürmeye odaklanarak birimlerini İzium yakınlarında yeniden 
gruplandırıyor. 

Kharkiv, Derhachi ve Piatykhatky'deki yerleşim bölgelerine yönelik bombardıman devam ediyor. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, Popasna, Rubizhne ve Nyzhnie yerleşim bölgelerinde taktik 
konumlarını iyileştirmeye çalıştı. Svatove bölgesinde, Rus mühendislik birimleri, grubun lojistiğini 
basitleştirmek için demiryolu köprülerini yeniden inşa etmeye çalıştı. 

Rus birlikleri, Luhansk bölgesindeki konutları bombalamaya devam ediyor. Luhansk Bölgesel 
Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, en çok Rubizhne, Lysychansk, Sievierodonetsk ve 
Novodruzhesk yerleşim bölgeleri etkilendi. Novodruzhesk'te açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını 
kaybetti. Ayrıca Kreminna'da bir kamu hizmet tesisinde yangın çıktı. Sievierodonetsk'te iletişimin 
zarar görmesi nedeniyle ışık, su ve gaz yok. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde Mariupol için mücadele devam ediyor. Uçaklarla desteklenen Rus birlikleri, 
liman topraklarına ve Azovstal metalurji kompleksine saldırıyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, 12 Nisan'da bölgede en az 3 sivil (1'i çocuk) yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Rus birliklerinin Zaporizhzhia 
bölgesinde ilerlemeye çalıştığını, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yerlerini 
koruduğunu bildirdi. 

Dnipro yönü: 

Poltava Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Lunin, Myrhorod'a daha fazla füze saldırısı 
yapıldığını bildirdi. 

Podillia yönü: 
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Khmelnitskyi Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Hamalii'ye göre, Rus birlikleri 12 Nisan gecesi 
Khmelnitskyi bölgesindeki bir altyapı tesisine füze saldırısı düzenledi. Herhangi bir yaralanma 
veya can kaybı olmadı. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi, Ukrayna enerji sektörünün tesislerine yönelik 
büyük çaplı bir hacker saldırısının önlendiğini bildirdi. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 12 Nisan'da 
2.671 kişinin insani koridorlar aracılığıyla tahliye edildiğini bildirdi. Mariupol ve Berdiansk'tan 2.343 
kişi (208 Mariupol sakini ve Polohy, Vasylivka, Berdiansk'tan Zaporizhzhia bölgesinin 2.135 sakini 
kendi araçlarında. Ancak Iryna Vereshchuk, insanları Berdiansk, Tokmak ve Enerhodar'dan 
tahliye etmek için Zaporizhzhia'dan kalkan otobüs konvoylarının Vasylivka'daki kontrol noktasında 
Rus birlikleri tarafından engellendiğini söyledi. 

11 Nisan itibariyle, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da Rus saldırganlığı sonucunda 
4.450 sivilin öldüğünü kaydetti (1.892 ölü, 2.558 yaralı). 12 Nisan itibariyle, çocuk savcılarına göre, 
Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı silahlı işgali sonucunda 530'dan fazla çocuk yaralandı (186 
çocuk öldü, 344'ten fazla çocuk yaralandı). 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Rus ordusu tarafından geçici olarak 
işgal edilen topraklarda işlenen cinsel suçları bildirdi. Ona göre, Kyiv bölgesinde Bucha'da bir evin 
bodrum katındaki işgal sırasında yaşları 14 ile 24 arasında değişen yaklaşık 25 kız ve kadın 
tecavüze uğradı. 

Bucha Belediye Başkanı Anatolii Fedoruk, şehirde öldürülen ve işkence gören 403 kişinin 
cesedinin bulunduğunu açıkladı. Ona göre, 12 Nisan'da kentte 56 kişinin gömülü olduğu ikinci 
toplu mezardan cesetlerin çıkarılmasına başlandı. 

Kyiv Bölge Polisi başkanı Andrii Niebytov, 12 Nisan itibariyle, savaşın başlamasından bu yana 
Kyiv bölgesinde Rus işgali tarafından öldürülen 720 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. 200'den 
fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. 

Rus birlikleri, geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında işgal kontrolünü sıkılaştırıyor. 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Harkov bölgesinin geçici olarak işgal edilen 
topraklarında sözde "halk milisleri" birimlerinin kurulduğunu bildiriyor. Benzer bilgiler Zaporizhzhia 
bölgesinin geçici olarak işgal edilen bölgeleriyle ilgili olarak da görülmektedir. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun bir kez daha sivillerin 
Mariupol'dan kendi araçlarıyla tahliyesini engellediğini belirtti. Kentin belediye başkanı Vadym 
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Boichenko'ya göre, Mariupol'da ölenlerin sayısı 20 bine ulaşabilir. Mariupol Belediye Meclisi, 84 
bin Mariupol sakininin evinin (yaklaşık 2 milyon metrekare konut) tamamen yıkıldığını bildirdi. 
Belediye meclisi tarafından yapılan ön hesaplamalara göre, şehrin altyapısını yeniden inşa etmek 
için gereken toplam ihtiyaç 12,5 milyar dolara yükseldi. 

Mykolaiv belediye başkanı Oleksandr Sienkievych, 12 Nisan'da 110 milyondan fazla Grivnası olan 
Rus işgali nedeniyle kentin kayıplarına ilişkin verileri yayınladı. Mykolaiv'de diğer hasarların yanı 
sıra 46 eğitim tesisi, 5 sağlık tesisi, 5 beden eğitimi ve spor kurumu, 3 sosyal koruma kurumu 
etkilendi. Konut sektörünün zarar gördüğüne dair vatandaşlardan 550 şikayet geldi. 

Ukrayna'nın işgalden kurtarılan kuzey bölgelerinde mayın tehdidi devam ediyor. Başkan 
Volodymyr Zelenskyi, Rus birliklerinin sivillerin ölümüne yol açan on binlerce patlayıcı nesne 
(patlamamış mermiler; mayınlar; gezi telleri) bıraktığını bildirdi. 11 Nisan'da Kyiv-Chernihiv 
karayolu üzerinde bir araba patladı ve sürücü öldü. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Rus işgal yönetiminin Luhansk'ta 65 yaş 
altı erkekler için yeni bir seferberlik dalgası ilan ettiğini belirtti. Savaş için zorla seferber edilen 
insanları derhal Ukrayna ordusuna teslim olmaya çağırdı. 

Üç haftalık bir esaretin ardından Kherson bölgesindeki Stara Zburivka'nın başkanı Viktor Maruniak 
eve döndü. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın devlet bütçe açığının Mart ayında 2,7 milyar dolardan 
Nisan ve Mayıs aylarında 5-7 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. 

Volodymyr Zelenskyi, sıkıyönetim sırasında ve sona ermesinden üç ay sonra bankaların 
piyasadan çekilmesi durumunda banka mevduatlarının tam olarak iade edilmesini garanti eden bir 
yasayı imzaladı. 

Maliye Bakanı Serhii Marchenko'ya göre, savaştan kaynaklanan altyapı kayıplarının tahminleri 
Mart ayında 120 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldi. 

Bloomberg, Rus Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğalgaz geçişini Rusya ile olan transit 
anlaşmasının garanti edilen hacminin yüzde 68'ine düşürmesiyle Salı günü Avrupa'da gaz 
fiyatlarının yükseldiğini bildirdi. 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Luhansk hariç eyaletin tüm bölgelerinde ekim 
kampanyasının başladığını duyurdu. Tarımcılara 3,5 milyar Grivnası tutarında tercihli finansman 
sağlandı. 
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Ukrayna Başbakanı ayrıca, şu anda devlet desteğiyle 250'den fazla imalat şirketinin düşmanlık 
tehdidi nedeniyle başka bölgelere taşındığını da bildirdi. Bunlardan 121'i yeni yerlerinde 
halihazırda tam olarak faaliyet göstermektedir. 430 üretim tesisi daha taşınma sırasını bekliyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Güvenlik Servisi, vatana ihanetle suçlanan ve Rus birliklerinin geniş çaplı işgalinin 
ardından ev hapsinden kaçan Rus yanlısı politikacı Viktor Medvedchuk'u gözaltına aldı. 
Medvedchuk, Ukrayna'daki Rus ajan ağının yapısında önemli bir figür olarak kabul ediliyor. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Litvanya parlamentosuna hitap etti. Rus 
ordusunun Ukrayna topraklarında işlediği savaş suçlarından bahsetti ve AB'nin Rusya'ya (petrol 
ambargosu dahil) yaptırım uygulama konusundaki kararsızlığını kınadı. Zelenskyi ayrıca 
Litvanya'ya desteğinden dolayı teşekkür etti ve onu Ukrayna'nın yeniden inşası projesine 
katılmaya davet etti. 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis ile Rus 
saldırganlığının sonuçlarını ve Ukrayna'daki ekonomik durumu tartıştı. Hükümet başkanı ayrıca 
İsviçre'ye verdiği destek için teşekkür etti ve Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda bir konferans 
düzenlemeyi kabul etti. 

ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i Ukrayna'da "soykırım yapan" bir "diktatör" olarak nitelendirdi. 
Biden'ın veya ekibinin üyelerinin Rusya'nın eylemlerini ilk kez "soykırım" olarak nitelendirdiği 
konuşmasıydı. Daha önce, bunları yalnızca savaş suçları olarak nitelendirdiler. 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle 
Federal Almanya Cumhuriyeti'nin "güvenlik felsefesini" değiştirmeye ve muharebe bölgelerine 
silah tedarik etmeye karar verdiğini belirtti. Steinmeier, Alman ve Ukrayna hükümetlerinin, FRG 
tarafından Ukrayna'ya nakledilecek silahların sayısını ve boyutunu belirlemek için birbirleriyle 
temas halinde olduklarına dair güvence verdi. 

Guardian, Rusya'nın İran silah kaçakçılığı ağlarının yardımıyla Ukrayna'daki askeri operasyonlar 
için Irak'tan mühimmat ve askeri teçhizat aldığını bildirdi. Gazetecilere göre bu, Ukrayna'nın işgali 
tarafından tetiklenen yeni yaptırımların ardından Moskova'nın İran'a (Suriye'deki askeri müttefiki) 
güvenmek zorunda kalması nedeniyle Rus stratejisinde dramatik bir değişikliği işaret ediyor. 

Avrupa Birliği, çeşitli Rus medya kuruluşlarının (RTR (VGTRK), Moskovskii Komsomolets, TASS, 
St. Petersburg, Ulusal Savunma) başkanlarını yaptırım listesine ekledi. 

Dünya Bankası, Ukrayna için en yoksul ülkeler için kalkınma fonundan 1 milyar dolarlık bir ödeme 
de dahil olmak üzere 1,5 milyar dolarlık bir destek paketi hazırlıyor. Dünya Bankası Başkanı David 
Malpass, Ukrayna'ya verilen desteğin, hastane çalışanlarının maaşları, emekli maaşları ve sosyal 
programlar da dahil olmak üzere temel hizmetlerin sağlanmasını içereceğini söyledi. 
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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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