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

15.04.2022
16.04.2022 saat 08:00'deki durum
OPERASYONEL DURUM
Rus güçleri Donetsk, Luhansk ve Kharkiv bölgelerinde belirli yönlerde taarruz yapmaya çalışıyor
ve Ukrayna topraklarına füze saldırıları düzenliyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
14-15 Nisan gecesi Rus birlikleri Kyiv bölgesindeki toprakları bombaladı. Kyiv Bölgesel Askeri
İdaresi başkanı Oleksandr Pavliuk, 3 füze saldırısı bildirdi. Kyiv Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre
patlamalar Vasilkiv cemaatinde meydana geldi. Ön bilgilere göre, bir hava savunma sistemi çalıştı.
Neptun gemisavar füzeleri üreten Vyshneve'deki Vizar makine yapım tesisi de hasar gördü.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus birliklerinin Senkivka (Çernihiv Bölgesi) köyü
yakınlarındaki Ukrayna devlet sınırına bitişik alana 3 kez havan topu attığını bildirdi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus kuvvetleri İzium bölgesinden bir taarruza hazırlanmaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 22 taburuna kadar taktik
grubu burada yoğunlaşıyor.
Aynı zamanda, Kharkiv'un bombardımanı devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı
Oleh Syniehubov, kentin yerleşim alanlarından birinin bombalandığını bildirdi. Kharkiv Savcılığı,
bombardıman sonucunda 7 aylık bir çocuk da dahil olmak üzere 10 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin
de yaralandığını bildirdi.
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'un Rohan topluluğuna yaptığı ziyaret,
yerleşimin Rus birliklerinden kurtarıldığına dair bilgileri doğruluyor.
Luhansk bölgesinde, Rus birlikleri, konumsal savaşların devam ettiği Popasna ve Rubizhne
yakınlarındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yönelik bombardımanlarını artırıyor.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, Rus birlikleri 14 Nisan'da Luhansk
bölgesinde 24 kez ev ve altyapıyı bombaladı - 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Haidai, Kreminna'nın
bombardımanının devam ettiğini kaydetti. 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Lysychansk'ta evli gönüllü
çifte ateş açıldı (1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı). Sievierodonetsk'te şehrin altyapısı vuruldu - bir su
boru hattı ve iki yemek treni hasar gördü.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
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Rus donanma grubu, liman kenti Mariupol'u ablukaya almaya ve kıyı yönünde bombardımana
devam ediyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzianyk, Rus kuvvetlerinin Mariupol'u
ilk kez uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları kullanarak bombaladığını bildirdi.
Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki Marinka yakınlarında bir saldırı başlattı ve Toretsk
yakınlarındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerini bombalıyor. Bombardıman sonucu 2 kişinin
yaralandığı Avdiivka yakınlarında muharebe operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyorlar.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Vasilivka kasabasının topçu ateşi
altında tutulduğunu, şehir merkezinde ve özel sektörde çok sayıda evin, Tavriisk tren
istasyonundaki bir mağazanın ve bir deponun hasar gördüğünü bildirdi. İlk bilgilere göre 1 kişi öldü,
5 kişi yaralandı.
Dnipro yönü:
Oleksandriya (Kirovohrad bölgesi) Belediye Başkanı Serhii Kuzmenko, havaalanının altyapısına
bir füze saldırısı hakkında bilgi verdi. Kurtarma operasyonları devam ediyor.
Güney yönü:
Rus birlikleri Mykolaiv bölgelerinden birini bombaladı. Nova Poshta sıralama merkezi hasar gördü.
Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Kim'e göre, bombardıman sonucu 5 kişi öldü, 15
kişi yaralandı.
İNSANİ DURUM
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, CNN'e Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmalardaki
kayıplarını anlattı. Ona göre, şimdiye kadar 2.500 ila 3.000 Ukraynalı asker öldürüldü ve yaklaşık
10.000 kişi yaralandı.
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 15 Nisan'da
2,494 kişinin Mariupol ve Berdiansk'tan kendi ulaşım araçlarıyla Zaporizhzhia'ya insani yardım
koridorlarıyla ulaştığını bildirdi. Sürekli bombardımana rağmen Luhansk bölgesindeki kasabalardan
370 kişiyi tahliye etmek mümkün oldu.
Rus ordusu, insanların Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelere tahliyesine müdahale
etmeye devam ediyor. 14 Nisan'da, Popasna'dan insanları Starobilsk'e taşıyan otobüsler, İzium
ilçesine (Kharkiv bölgesi) bağlı Borova köyü yakınlarında bombalandı. Kharkiv Savcılığı, ön verilere
göre 7 kişinin öldüğünü, 27 kişinin de yaralandığını belirtti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 14 Nisan itibariyle 4.796.245 Ukraynalının savaş nedeniyle
ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Bu arada savaştan kaçanların yüzde 90'ı kadın ve çocuklar.
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14 Nisan 2022 itibariyle geniş çaplı Rus işgalinin başlamasından bu yana, BM İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği Ukrayna'da 4.633 sivil kayıp (1.982 ölü ve 2.651 yaralı) kaydetti. Ukrayna'da 553'ten
fazla çocuk yaralandı. Çocuk savcıları, değişen derecelerde şiddette 198 çocuğun öldüğünü ve
355'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi.
Mariupol Belediye Meclisi, Rus ordusunun daha önce Mariupol'daki konut binalarının avlularına
gömülen cesetlerin mezardan çıkarılması sürecini başlattığını söyledi. Kendileri tarafından
öldürülen insanların gömülmesini yasakladıkları kaydedildi - her bahçeye, Mariupol vatandaşlarının
ölen akrabalarının veya tanıdıklarının topraklarını şekillendirmesine izin vermeyen koruyucuları
konur. Rus ordusunun bu şekilde savaş suçlarının izlerini örttüğü varsayılmaktadır.
Ukrayna Güvenlik Servisi sözcüsü Artem Dekhtiarenko, bir Rus askerinin Ukraynalı savaş
esirleriyle yaptığı vahşeti öven bir konuşmayı ele geçirdiğini söyledi.
Kyiv Bölgesi Polis Şefi Andrii Niebytov, kolluk kuvvetlerinin bölgedeki kurtarılmış yerleşimlerde
900'den fazla sivil cesedi bulduğunu bildirdi. Çoğunda kurşun yarası var. Ayrıca bölgedeki sivilleri
etkileyen mayın tehdidinin aciliyetine de vurgu yapıyor.
BM UNOSAT uydu merkezi, uzaydan gelen görüntülere dayanarak savaş sırasında Ukrayna
şehirlerinin yıkım seviyesini gösteriyor. Kyiv bölgesinde en çok zarar gören Horenka köyü - yerleşim
yerlerinin %77'si hasar gördü. Irpin %71 zarar gördü; Hostomel - %58 oranında; Bucha - %26
oranında.
Kyiv bölgesinin Bucha ilçesi polis departmanı başkanı Oleksandr Omelianenko, Kyiv bölgesinin
Makariv ilçesinde 200'den fazla evin yıkıldığını ve 600'den fazla evin hasar gördüğünü söyledi.
Kyiv Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Oleksandr Pavliuk, Kyiv bölgesindeki tüm işgal altındaki
toprakların mayınlıdan arındırılmasının bir yıl kadar sürebileceğini söyledi.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgalinin
başlangıcından bu yana yaklaşık 300 köprünün yıkıldığını söyledi.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna genelinde gıda güvenliği durumunun kötüye gittiğini
kaydetti. Bölgelerin %27'si (düşmanlıkların devam ettiği veya ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin
en fazla olduğu yerler) sorunlarla karşı karşıya. İki ay içinde, bölgelerin diğer %11'inde gıda kıtlığı
yaşanacak.
EKONOMİK DURUM
Başbakan Denys Shmyhal'e göre, Hükümet BM ile birlikte ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için
iki yardım programı daha başlatıyor. Bu fonlar 3 ay içinde BM Dünya Gıda Programı tarafından
ödenecek.
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Ukrayna'da dolaşımdaki nakit Grivnası miktarı arttı. 1 Nisan itibariyle 685 milyar UAH nakit
dolaşımdaydı, bu da 2022'nin başına göre %9,2 daha fazla. Merkez Bankası bu artışı, yılın
başındaki belirsizlik nedeniyle gözlenen nakit talebindeki artışla açıklıyor. savaş.
Başkan Vekili Enerhoatom Petro Kotin, Rusya'nın yürüttüğü geniş çaplı savaş sonucunda şirketin
doğrudan ve dolaylı kayıplarının 35 milyar UAH'a ulaştığını belirtti.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi, Genelkurmay Başkanı General Mark
Milley ile telefonda Kharkiv-Izium ve Donbas sınırlarındaki çatışmalar, Mariupol çevresindeki kritik
durum ve her yerde roket ateşi hakkında görüştü Ukrayna. Zaluzhnyi, Silahlı Kuvvetlerin silah ve
mühimmat ihtiyaçlarını vurguladı.
Rusya Federasyonu, Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkelere diplomatik notalar göndererek, ülkeyi
silahlandırmayı bırakmalarını talep ederek, bunu yapmamanın "öngörülemeyen sonuçlara" yol
açabileceğini söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya yönelik saldırılara karşı özel kararlar konulu
bir yasayı imzaladı. Diğer şeylerin yanı sıra, Rusya ve Beyaz Rusya'dan kömür ithalatını yasaklıyor.
Uluslararası Para Fonu ve ortakları, Ukrayna'nın acil harcama ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı
olmak için 1.4 milyar dolarlık acil durum fonu sağlamaya hazır, Ukrayna'nın büyük ölçekli yeniden
inşasına hazırlanıyor.
Başbakan Denys Shmyhal, Bakanlar Kurulu'nun Japonya Hükümeti ile 13 milyar yen yardım
çekmek için bir anlaşmaya vardığını söyledi.
Polonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Avustralya'nın postaneleri, Ukrposhta'nın Rusya ve
Beyaz Rusya'ya ve Rusya'dan mal teslimatını durdurma çağrılarına yanıt olarak ilgili belgeleri
Evrensel Posta Birliği'ne zaten sunmuştur. Posta ablukası, Mart ayında bu ülkelere ve bu
ülkelerden gelen posta havalelerini durduran Letonya Postası tarafından da katıldı.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, diğer 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Fransa Büyükelçisi Etienne de Poncins ve İtalya Büyükelçisi Pier Francesco Zazo Kyiv'e döndü.
Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna ve uluslararası
haber ajanslarından alınmıştır. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice kontrol edilir ve
yalan haber olması durumunda düzeltilir.

