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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri doğu Ukrayna'da bir taarruza hazırlanmaya devam ediyor. Havacılık gruplaması ve 
komuta kontrol sistemi kuruluyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz 
Filosunun amiral gemisi olan füze kruvazörü Moskva'nın kaybını doğruladı. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı birimleri, Kyiv bölgesinde, özellikle "Vilcha" kontrol noktasında 
Ukrayna'nın Belarus ile devlet sınırına ulaştı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Kuzey Operasyonel Komutanlığı, Tochka-U taktik füze sisteminden Chernihiv bölgesindeki 
Horodnia kasabası yönünde bir füze saldırısı olduğunu bildirdi. 

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı başkanı Serhii Deineko'ya göre, 13 Nisan'da Chernihiv 
bölgesinde Rus kontrol noktası Pogar'dan bombaatar ve hafif silah ateşi kaydedildi. 

Ayrıca, Rus birlikleri on gün sonra ilk kez Sumy bölgesinin sınır yerleşimlerine kendi topraklarından 
ateş açtı. Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, özel evlerde hasar olduğunu 
bildirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv bölgesinde Rus birlikleri, muhtemelen Sloviansk ve Barvinkove yönünde gerçekleştirilecek 
bir saldırı için keşif yapıyor. 

Kharkiv şehrinin kısmi ablukası devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh 
Syniehubov, Rus birliklerinin gün boyunca Kharkiv bölgelerine 34 saldırı düzenlediğini kabul etti. 
Zolochiv ve yakındaki yerleşim bölgeleri de bombalandı. Bölge topraklarına açılan ateş sonucu 1 
kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rubizhne ve Novotoshkivske 
yakınlarındaki savunmasını kırmaya çalışıyor. Saldırının amacı Sievierodonetsk ve Popasna'yı ele 
geçirmektir. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin bombardımanı devam ediyor. Luhansk Bölgesel 
Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Kreminna'da 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus birlikleri 
ayrıca Sievierodonetsk, Toshkivka (1 kadının ölümcül şekilde yaralandığı) ve Zolote'yi bombaladı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 
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Mariupol için mücadele devam ediyor. Rus birlikleri, Marinka yakınlarındaki Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerinin mevzilerine saldırdı. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Velyka Novosilka'ya 3 hava saldırısı 
yapıldığını bildirdi. Zarichne, Vuhledar, Volnovakha ve Bohorodychne de bombalandı. Bölgeye 
yapılan 14 Nisan bombardımanı sonucunda 3 kişi öldü, en az 7 kişi yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev'e göre, Ruslar bölgedeki altyapı 
tesislerine sistematik füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam etmenin yanı sıra Polohy 
bölgesinin bazı nüfuslu bölgelerinde saldırı eylemleri düzenlemeye çalışıyor. 

Dnipro yönü: 

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi başkanı Mykola Lukashuk, bir Rus füzesinin Dnipropetrovsk 
bölgesinin Synelnykivskyi semtinde konut dışı bir binaya çarptığını belirtti. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri ve 
Kharkiv sivilleri üzerindeki psikolojik etki önlemlerini yoğunlaştırmak için Rus Silahlı Kuvvetlerinin 
bir bilgi ve psikolojik operasyon birimi Belgorod'da (Rusya) konuşlandırıldı. bölge. 

Rusya, Ukrayna'yı Bryansk bölgesinin Klimovsky bölgesinde Rus topraklarına ateş açmakla 
suçluyor. İlk olarak, sınır kontrol noktasında bombardıman raporları, ardından evlerin hasar 
gördüğü ve yerel sakinlerin yaralandığı bildirildi. Bunun yerine, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve 
Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Rusya'nın özel servislerinin, 
Ukrayna karşıtı histeriyi körüklemek için topraklarında terörist saldırılar düzenlemeye yönelik bir 
plan uygulamaya başladığını belirtti. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 14 Nisan'da 
2.332 kişinin (Mariupol'den 289; Zaporizhzhia bölgesindeki kasabalardan 2.043) kendi araçlarıyla 
insani yardım koridorları aracılığıyla Zaporizhzhia'ya ulaştığını belirtti. Luhansk bölgesindeki 
yerleşim yerlerinden 225 kişi tahliye edildi. Bir kez daha sessizlik rejimi Rus birlikleri tarafından 
sağlanmadı. 

Ayrıca, Luhansk bölgesinin geçici olarak işgal edilen bölgelerindeki yerel kaynaklar, tahliyeler 
sırasında Rus ordusu tarafından artan bir bombardıman tehdidinin olduğunu bildirdi. Son günlerde 
tahliye araçlarının kalıcı olarak bombalandığı kaydedildi ve ölüm haberleri geldi. Bu şekilde Rus 
birlikleri, yerel nüfusun Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelere tahliyesini durdurmaya 
çalışıyor. 
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Geniş çaplı Rus işgalinin başlangıcından bu yana, 13 Nisan 2022 itibariyle, BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği Ukrayna'da 4.577 sivil kayıp (1.964 ölü ve 2.613 yaralı) kaydetti. Rusya 
Federasyonu'nun saldırganlığı nedeniyle Ukrayna'da 540'tan fazla çocuk acı çekti. Çocuk savcıları, 
değişen derecelerde 197 çocuğun öldürüldüğünü ve 351'den fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, işgal altındaki Donetsk ve Luhansk 
bölgelerindeki yatılı okullardan 1.100'den fazla çocuğun 24 Şubat'a kadar Rusya'ya nakledildiğini 
bildirdi. Şu anda, Rus vatandaşları tarafından evlat edinilen 280 vaka var. hazırlanmıştır. Denisova, 
gelecek hafta Rusya Devlet Dumasının Ukraynalı çocukların Rus vatandaşları tarafından evlat 
edinilmesi prosedürünü basitleştirecek bir yasa tasarısını değerlendireceğini bildirdi. 

Ulusal Polis Başkanı Ihor Klymenko, tam ölçekli savaş sırasında, Ukrayna'da Rus askerleri 
tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak 6,6 binden fazla davanın açıldığını belirtti. 

Bucha Belediye Başkanı Anatolii Fedoruk, şehirde öldürülen sivillerin %85'inin kurşun yarası 
olduğunu bildirdi. Ona göre, bu, sivillerin kazara ölüm versiyonunu reddeden, önceden 
tasarlanmış cinayetlerin varlığını gösteriyor. 

Rusya ile bir başka (zaten dördüncü) savaş esiri değişimi gerçekleşti. Sonuç olarak, 30 Ukrayna 
vatandaşı (5 subay ve 17 asker, 1 kadın olmak üzere 8 sivil) serbest bırakıldı. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, 8 Mart'ta Nova Basan (Çernihiv bölgesi) 
köyü yakınlarında yakalanan 2 Ukraynalı pilotun serbest bırakıldığını bildirdi. Rusların, özellikle 
Kursk'taki mahkeme öncesi gözaltı merkezinde temel tıbbi bakımın sağlanamamasıyla ilgili olarak 
mahkumların gözaltı kurallarını ihlal ettiğini söylediler. 

"Halkın Hizmetkarı" partisinin başkanı Olena Shuliak, 14 Nisan itibariyle Ukrayna'da 219.6 binden 
fazla kişinin konutsuz kaldığını bildirdi. Mariupol kentindeki binaların %95'i Rus birlikleri tarafından 
yıkıldı. BM Uydu Merkezi, Horenka köyünün (Kyiv bölgesi) yıkımının neredeyse %80'ini gösteren 
görüntüler yayınladı. Sağlık Bakanlığı, Rus bombardımanının 324 hastaneye zarar verdiğini ve 
bunlardan 24'ünün yerle bir olduğunu bildirdi. 

EKONOMİK DURUM 

Tarım Politikası Bakanı Mykola Solskyi, Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatında önemli bir azalma 
olduğunu söyledi. Bu yıl Mart ayında 842 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken, geçen yılın 
aynı döneminde ihracat değeri 1,9 milyar doları buldu. 

Ukrayna Ulusal Bankası, enflasyonun bu yıl %20'yi geçebileceğini bildirdi. Mal ve hizmet 
fiyatlarındaki artış, üretim süreçlerinin ve lojistiğin aksaması, Grivna'nın savaş arifesinde yaşanan 
devalüasyonun etkileri ve enerji kaynaklarının yüksek maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 
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Ülkedeki ekonomik aktivitenin kademeli olarak iyileşmesine rağmen, Ukrayna Ulusal Bankası, 
Ukrayna GSYİH'sının ekonominin üçte biri oranında düşüşünü tahmin ediyor. 

Ukrayna Ulusal Bankası, bankaların 14 Nisan'dan itibaren nüfusa nakit döviz satmalarına izin verdi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Verkhovna Rada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırı sırasında gerçekleştirdiği eylemleri 
Ukrayna halkının soykırımı olarak kabul etti. Buna ek olarak, Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı, "Rus 
Neo-Nazi Totaliter Rejiminin Propagandasının Yasaklanması, Rusya'nın Terörist Bir Devlet Olarak 
Ukrayna'ya Karşı Saldırganlık Yasası, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Diğer Askeri Birimler Tarafından 
Kullanılan Semboller Hakkında bir yasa çıkardı. Ukrayna'ya karşı savaş." Yasaya göre, siyasi 
rejiminin hedeflerinden biri Ukrayna halkına devlet soykırımı yapmak olan Rusya, terörist bir 
devlet olarak tanınıyor. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 
telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Rus savaş suçlarının soruşturulması, Ukrayna halkının Rus 
işgaline karşı mücadelesi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere sürecini ele aldı. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermak, ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Jake Sullivan ve Birleşik Krallık Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile üçlü 
istişarelerde bulundu. Yermak, ortaklarına cephedeki durum ve Rusya'nın savaş suçları hakkında 
bilgi verdi. Rusya ile müzakerelerin seyri ve beklentileri ile Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama 
mekanizmaları da tartışıldı. 

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. 
Taraflar, Ukrayna'ya bir sonraki askeri yardım paketini tartıştılar ve Rusya'ya karşı uygulanacak 
ilave yaptırımlar konusunda anlaştılar. 

Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, Çek Cumhuriyeti Parlamento Senatosu Başkanı Miloš Vystrčil 
ve Ukrayna'ya gelen Polonya Cumhuriyeti Senato Mareşali Tomasz Grodzki ile resmi bir toplantı 
yaptı. Parlamenterler, Rus birliklerinden kurtarılan Kyiv bölgesindeki (Bucha, Borodianka ve Irpin) 
yerleşim yerlerini birlikte ziyaret etti. Çek Cumhuriyeti ve Polonya Senatosu temsilcileri, Rusya'nın 
Ukrayna'ya karşı vahşi saldırganlığının hiçbir gerekçesi olmadığını vurguladı. 

Doğu Avrupa gezisinin ardından Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kremlin'in uzun vadeli 
hedefinin Batı toplumunun bir bütün olarak istikrarını bozmak olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'yı 
işgalinde kendini gösteren bu değerler çatışmasının yıllarca sürebileceğini söyledi. Ona göre, 
Belçika, özellikle mali ve insani yardım sağlayarak Ukrayna'yı aktif olarak destekliyor. 
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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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