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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri, doğu Ukrayna'da bir saldırı ve Mariupol'a saldırmak için gruplarını güçlendiriyor.
Harkov, Donetsk ve Zaporizhzhia bölgelerinde askeri ve sivil altyapıya roket ve bombalı saldırılar
devam ediyor. Luhansk bölgesinde çatışmalar devam ediyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
12-13 Nisan gecesi Chudniv'deki (Zhytomyr bölgesi) bir altyapı tesisine füze saldırısı düzenlendi.
Herhangi bir can kaybı veya can kaybı olmadı.
Rus tarafı, Ukrayna ordusunun "Rus topraklarında sabotaj" yürütmeye devam etmesi halinde Kyiv
de dahil olmak üzere "karar alma merkezlerine" saldırı başlatmakla tehdit ediyor. Bu açıklama,
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından bir brifing sırasında yapıldı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus birliklerinin kuzeyden Donetsk ve Luhansk
bölgelerine girmesini önlemek için savunma savaşları yürüttüğü Izium yönünde durum keskinliğini
koruyor.
Rus birlikleri Kharkiv'i kısmen ablukaya almaya ve bombalamaya devam ediyor. Kharkiv Bölgesel
Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, son 24 saat içinde bölgeye yaklaşık 53 topçu ve
ÇNRS saldırısı düzenlediler (12 Nisan). Saldırılar sonucunda 7 kişi öldü, 22 kişi (3'ü çocuk)
yaralandı. 13 Nisan'da Kharkiv'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 10 kişi
de yaralanmıştı.
Aynı zamanda Oleh Syniehubov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerini koruduğunu ve Rohan
ve Derhachi yönlerinde başarı elde ettiğini belirtti.
Luhansk bölgesinde Rus birlikleri Sievierodonetsk, Rubizhne ve Popasna yakınlarında saldırı
eylemleri düzenliyor. Gün boyunca Novodruzhesk, Rubizhne, Nyzhnie ve Zolote'yi bombaladılar.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki ana çabaları, Mariupol şehrinin bazı kısımlarını ele
geçirmeye odaklanıyor. Ukrayna Donanmasının 36. Ayrı Deniz Tugayı önemli kayıplara uğradı,
ancak taktik yeniden gruplandırmanın bir parçası olarak, deniz piyadeleri birimi Azak Alayı'nın
savaşçılarıyla bağlantı kurmayı başardı.
Sloviansk ve Kurakhove ilçelerinde de çatışmalar var.
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Rus kuvvetleri Donbass'ı bombalamaya devam ediyor. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı
Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Cherkaske köyüne roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Ayrıca
Avdiivka ve Velyka Novosilka da bombalandı. Bölge İdaresi'ne göre, gün içinde en az 10 sivil
yaralandı (Çerkaske'de 8, Bahatır ve Komyshuvat'ta 1'er kişi).
Zaporizhzhia bölgesi topraklarına roket ve bombalı saldırılar devam ediyor. Zaporizhzhia Bölgesel
Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev, Rus ordusunun Zaporizhzhia'daki Novodanylivka köyünde
fosforlu mühimmat kullandığını belirtti.

Güney yönü:
Ukrayna medyası, Odesa Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Marchenko'ya ve Ukrayna
istihbaratındaki kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, gemi karşıtı Neptün füzelerinin Rus Karadeniz
Filosu'nun Moskova füze kruvazörüne çarptığını bildirdi. Rus resmi kaynakları füze saldırısından
söz etmiyor, ancak geminin ciddi yangın hasarı aldığını doğruladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Oleksandrivka yakınlarındaki Kherson
bölgesinde çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Rus kuvvetleri de Osokorivka yakınlarında
kaybedilen mevzileri geri kazanmaya çalışıyor.
Bilgi çatışması
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, Rus propagandacılarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini
itibarsızlaştırmak için Zaporizhzhia nükleer santralinin bulunduğu Enerhodar'da patlayıcılarla dolu
bir depolama tesisi bulunduğu iddiasıyla ilgili yeni bir sahtekarlık hazırladığını bildirdi.
BBC, 8 Nisan'da Kramatorsk'taki tren istasyonuna düzenlenen roket saldırısından Ukrayna'nın
sorumlu olduğunu öne süren BBC News markalı videonun sahte olduğunu belirtti. Şirket bunu
yaymamaya çağırıyor ve internetten kaldırmak için adımlar atıyor.
İNSANİ DURUM
Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, "yeşil koridorların" işletilmemesine
rağmen 13 Nisan'da 1.567 kişinin düşmanlık bölgesinden kendi araçlarıyla tahliye edildiğini bildirdi.
1.102 kişi Zaporizhzhia bölgesinde işgal altındaki şehirleri terk etti; 83 kişi Mariupol'dan ayrıldı; ve
382 kişi Luhansk bölgesindeki şehirlerden tahliyeyi başardı.
Geniş çaplı Rus işgalinin başlangıcından bu yana, 12 Nisan 2022 itibariyle, BM İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği Ukrayna'da 4.521 sivil kayıp (1.932 ölü ve 2.589 yaralı) kaydetti. 13 Nisan 2022
sabahı itibariyle Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun saldırganlığı sonucunda 540'tan fazla çocuk
yaralandı. Çocuk savcıları, 191 çocuğun öldürüldüğünü ve değişen derecelerde şiddette 349'dan
fazla çocuğun yaralandığını bildirdi.
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Ombudsman Liudmyla Denisova, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da yabancı medya
temsilcileri de dahil olmak üzere 20 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.
Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 13 Nisan itibariyle Rus ordusu tarafından ablukaya
alınan Mariupol'da yaklaşık 120.000 kişinin daha kaldığını bildirdi. Ayrıca Mariupol çevresindeki
nüfuslu bölgelerde tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 60.000 kişi daha var.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus birliklerinin sivillere karşı işlenen
suçların kanıtlarını gizlemek için mobil krematoryum kullanmaya başladığını bildirdi. Özellikle
Mariupol'da 13 adet seyyar krematoryumun varlığı kaydedilmiştir.
Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle Sumy
bölgesi topraklarında 100'den fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Bu rakam, yeni cesetler
bulunduktan sonra (çoğunlukla işkence belirtileriyle) her gün artmaktadır.
Başsavcı, 12 Nisan'da Pravdyne köyünde (Kherson bölgesi) Rus askerlerinin bir konutta 6 erkek ve
1 kadını vurduğunu bildirdi. Bundan sonra, suçu gizlemek amacıyla, idam edilenlerin cesetleriyle evi
havaya uçurdular.
Ombudsman Liudmyla Denisova, Mariupol limanı topraklarında iki sivil geminin mürettebatının Rus
ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi. 10 Nisan'da Azburg mürettebatı (12 Ukrayna vatandaşı)
ve Lady Augusta (mürettebat Suriye vatandaşlarından oluşuyor) geçici olarak işgal edilen Donetsk'e
götürüldü. Diğer akıbetleri bilinmiyor.
Kherson bölge konseyi yardımcısı Serhii Khlan, Rus ordusu tarafından Skadovsk bölge konseyi
yardımcısı Volodymyr Kurikov'un kaçırılması hakkında bilgi verdi.
AGİT raporuna göre Rusya, Ukrayna'nın işgali sırasında kasten sivillere saldırarak uluslararası
insancıl hukuku ihlal etti ve savaş suçları işledi.
EKONOMİK DURUM
Ulusal Banka, 20 milyar UAH değerinde askeri tahvilin ikinci geri alımını yaptı. 13 Nisan itibariyle,
Ulusal Banka'nın mülkiyetinde Ukrayna'nın iç devlet kredisinin askeri tahvil portföyü 40 milyar
UAH'dır.
NBU, savaş koşullarında finansal istikrara yönelik sistemik risklerin yüksek olmasına rağmen,
durumun kontrol edilebilir olduğunu ve bankaların yüksek likidite yastığına sahip olduğunu bildirdi.
Özellikle, tüm para birimlerindeki müşteri fonlarının hacmi, düşmanlıkların başlangıcından bu yana
41 milyar UAH arttı.
Altyapı Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun sıkıyönetim kapsamındaki kamu alımlarına ilişkin kararda,
kamu alımları üzerindeki kamu kontrolünü yeniden başlatan değişiklikleri kabul ettiğini bildirdi.
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Emlak portalı LUN, Ukrayna'daki emlak piyasasının toparlanmanın ilk adımlarını attığını bildiriyor.
Odesa, Lviv, Uzhhorod, Khmelnytskyi, Vinnytsia ve diğer şehirlerde insanlar yeni binalara yatırım
yapmaya başlıyor.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, Litvanya Devlet Başkanı
Gitanas Nauseda ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Kyiv'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı
Volodymyr Zelenskyi ile görüştüler. Ziyaret kapsamında siyasiler, Rus işgalinin sonuçlarına tanık
oldukları Borodianka'yı ziyaret ettiler. Ziyaret sonucunda, Ukraynalılara karşı işlenen savaş
suçlarının sorumlularının adalete teslim edilmesi gereğine dikkat çektiler; Ukrayna'ya silah yardımı
sağlamanın yanı sıra Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmenin önemi (özellikle, Rus petrol ve
gazına tam bir ambargo ve tüm Rus bankalarına yaptırımlar uygulanması). Volodymyr Zelenskyi ise
Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya cumhurbaşkanlarının Ukrayna'ya kapsamlı destek
sağlamadaki rolüne dikkat çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Estonya parlamentosuna hitap etti. Rusya'nın
Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ile Sovyetler Birliği'nin Estonya'yı işgali arasında tarihsel paralellikler
çizdi, Estonya'ya desteği için teşekkür etti ve Rusya'ya yaptırım baskısının artırılması çağrısında
bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi
yaptı ve bu sırada ek bir savunma paketi ve olası makro-finansal desteğin yanı sıra daha sert
yaptırımlar konusunda bir anlaşmayı görüştü. Zelenskyi ile görüşmesinin ardından Biden, ABD'nin
Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Topçu sistemleri ile
mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcılarını içerecek.
Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'ya silah tedarik etmek için Avrupa Barış Fonu'ndan (EPF) 500
milyon avroluk üçüncü bir dilimi onayladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili olarak "soykırım"
terimini kullanmayı uygun gördüğünü belirtti. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Rusya'nın
Ukrayna'daki eylemlerini de soykırım olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Ruslar ve Ukraynalılar "kardeş" halklar olduğu için "soykırım" kelimesini kullanmayacağını
söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macron'a "kardeş" insanların çocukları öldürmediğini söyledi.
Volodymyr Zelenskyi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Ukrayna'yı ziyaret
etmesi için resmi bir talep almadığına dair bir açıklama yaptı. İlgili açıklama, Steinmeier'in bir gün
önce Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi reddettiği iddiasıyla ilgili bilgilere yanıt olarak yapıldı.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen 206 kişi ve kuruluşa (bir gün önce
gözaltına alınan Viktor Medvedchuk dahil - İngiltere'deki tüm varlıkları donduruldu. liste). Buna ek
olarak, 14 Nisan'dan bu yana İngiltere, Rus dökme demir ve çeliğinin ithalatını ve ayrıca Rusya'ya
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kuantum teknolojileri ve gelişmiş malzeme ihracatını yasakladı. Ayrıca, Roman Abramovich'e ait 7
milyar dolardan fazla para, yetkililer tarafından Jersey adasının açık deniz bölgesinde donduruldu.
Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan,
Ukrayna'yı "suç mahalli" olarak nitelendirdi ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini
vurguladı.
Rusya, BM sistemindeki bir dizi organa yeniden seçilmedi: BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi,
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Kadınları'nın yürütme ofisleri. Buna ek olarak, Rusya
Federasyonu Yerli Sorunları Daimi Forumu üyeliğini yenilemedi.
Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın Kanada Hükümeti ile Ukrayna'ya tercihli koşullarda 500 milyon
Kanada doları sağlamak için bir kredi anlaşması imzaladığını belirtti.
Avrupa Uzay Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle aya seferler düzenleme konusunda
Rusya Federasyonu ile işbirliğini sonlandırdı.
Ukrayna'daki diplomatik misyonların çalışmalarının yeniden başlaması devam ediyor. 13 Nisan'da
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kiev'e döndü; Ukrayna'daki Moldova Büyükelçiliği, 15 Nisan'da
faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyor.
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.

