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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri, altyapı ve yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırılarına devam ediyor. Doğu
Ukrayna'da bir Rus saldırısı için hazırlıklar sürüyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Kyiv Belediye Başkanı Vitalii Klitschko'ya göre, Rus birlikleri 16 Nisan sabahı Darnytskyi
bölgesini bombaladı. Ön bilgilere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
İzium bölgesinde, Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Operasyonu alanındaki Ukrayna
birimlerini kordon altına almak için Sloviansk ve Barvinkove'ye yönelik beklenen taarruz için
köprübaşı görevi gören mevzileri tutmaya odaklanıyor.
Kharkiv'un kısmi ablukası ve bombardımanı devam ediyor. Rus ordusu sabah saatlerinde
kentin merkezi bir bölgesine roket saldırısı düzenleyerek 2 kişinin ölümüne ve en az 18
kişinin yaralanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde ise yine bombalı saldırıda 1 kişi öldü,
2 kişi de yaralandı.
Gün boyunca, Rus kuvvetleri Sievierodonetsk, Rubizhne, Kreminna ve Lysychansk'ı
bombaladı. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, Lysychansk
petrol rafinerisi hasar gördü. Pryvillia'daki bir tıbbi tesisin binası da hasar gördü.
Sievierodonetsk'teki bir gaz boru hattı kırılarak şehri gazsız bıraktı. Kreminna'da, Devlet Acil
Servisi düzinelerce konut ve konut dışı ev yangını kaydetti.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus havacılığı Mariupol'u vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na
göre, kentte liman yakınında çatışmalar devam ediyor.
Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi, bölgede 16 Nisan'da düzenlenen topçu ateşi sonucu 1
sivilin öldüğünü, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bu veriler Mariupol ve Volnovakha'dan
gelen bilgileri içermez.
Dnipro yönü:
Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko, Dnipro şehrinin
Dnipro bölgesinde terk edilmiş bir tavuk çiftliğinin iki füze saldırısı sonucu imha edildiğini
bildirdi. İlk bilgilere göre can kaybı olmadı.
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Poltava bölgesel askeri birliğinin başkanı Dmytro Lunin, Poltava yakınlarındaki bir köyde
Rus ordusunun 15 Nisan akşamı düzenlediği bir füze saldırısının ev altyapısının tesislerine
zarar verdiğini belirtti. 1 kişi öldü, 1 kişi daha yaralandı.
Batı yönü:
Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Kozytskyi'ye göre, Lviv bölgesinde füze
saldırıları düzenlendi. Ukrayna hava savunma kuvvetleri 4 seyir füzesini imha etti.

Bilgi çatışması
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,
Rusya'nın geçici olarak işgal edilen bölgelerden sınır dışı edilen Ukraynalı çocukları
propaganda amacıyla kullandığını bildiriyor. Çocukların bilgi savaşında kullanılması
uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rus ordusunun Kherson bölgesinin
geçici olarak işgal edilen topraklarında propaganda broşürleri dağıttığını bildirdi. Çatışma
hakkında Rus propagandası tezlerini içeriyorlar ve işgal güçlerine direnmemeye çağırıyorlar.
Ukrayna Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi, habercilerde kötü amaçlı
programların dağıtımı konusunda uyarıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi adına gönderildiği
iddia edilen mektuplarda bunlar yer alıyor.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 16
Nisan'da 1.449 sivilin insani yardım koridorlarından tahliye edildiğini bildirdi. Bunların
arasında Mariupol'dan 170 kişi vardı; Zaporizhzhia bölgesindeki kasabalardan 1.211 kişi; ve
Luhansk bölgesinden 68 kişi. Sessizlik rejimi sırasında Rus ordusu Lysychansk (Luhansk
bölgesi) merkezine ateş açtı. Tahliye etkili bir şekilde kesintiye uğradı.
Çocuk savcıları, Rusya'nın geniş çaplı Ukrayna işgali sonucunda 200 çocuğun öldüğünü ve
360'tan fazla çocuğun çeşitli derecelerde yaralandığını bildirdi.
Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, geçici olarak işgal edilen
Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki işgal yönetiminin sözde "vatansever kulüplere" katılan
çocukları yasadışı silahlı oluşumlar saflarına seferber ettiğini bildirdi.
Trostianets (Sumy Bölgesi) belediye başkanı Yurii Bova, kurtarılan Bilka köyünde kimyasal
silah (sarin ve diğer maddeler) kalıntılarının bulunduğunu söyledi.
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Verkhovna Rada İfade Özgürlüğü Komitesi, Ukrayna'nın Rusya'nın geniş çaplı işgalinin
başlamasından bu yana 21 medya ölümünü belgelediğini belirtti.
Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna
Vereshchuk, yaklaşık 700 Ukrayna ordusunun ve 1000'den fazla sivilin şu anda Rus
esaretinde olduğunu bildirdi.
Kharkiv bölgesindeki Izium belediye meclisinin bir çalışanı olan Maksym Strelnyk'e göre,
Rus ordusu 50'den fazla yerlinin İzium kentinden Rusya'ya zorla sınır dışı edilmesini
organize etti.
Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Serhii Shkarlet, savaşın Ukrayna eğitimine 5 milyar dolardan
fazla zarar verdiğini söyledi. 91 eğitim kurumu tamamen yıkıldı, 923 tesis kısmen hasar
gördü.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, başka bir video adresinde hükümetin
önümüzdeki altı ay içinde elektrik tarifelerini değiştirmeyeceğini duyurdu.
İçişleri Bakan Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin'e göre, Ukrayna, bu ülkelerle bağlantılı
şirketlerden Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaklaşık 200 milyar UAH transferini bloke edebilir,
böylece para Ukrayna'ya karşı savaş başlatmak için kullanılamaz.
SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile
telefonda savunma ve makrofinansal destek konusunda varılan anlaşmaları görüştü. Boris
Johnson, Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin daha da arttığını ve Ukrayna'nın bu
mücadeledeki başarısına ikna olduğunu belirtti.
Volodymyr Zelenskyi, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de bir telefon görüşmesi
yaptı. Taraflar, Ukrayna'ya savunma desteği ve Rusya'ya karşı yaptırımların sıkılaştırılması
konusunu ele aldı. Zelenskyi, İsveç hükümeti başkanına Mariupol'daki kritik durum hakkında
bilgi verdi.
Meclis Başkanı Shalva Papuaşvili başkanlığındaki Gürcü parlamenterlerden oluşan bir
heyet Kyiv'e geldi. Ziyaret kapsamında heyet, Kyiv bölgesinde Rus birliklerinden kurtarılan
Buça ve İrpin'i ziyaret etti. Ayrıca Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk Başkanı Gürcü
meslektaşı ile yaptığı görüşmede Gürcistan'ın Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımlara
katılımını görüştü. Ayrıca politikacıları ve Gürcistan halkını Ukrayna'nın yeniden inşasına
aktif olarak katılmaya davet etti.

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

Başbakan Denys Shmyhal, Uluslararası Para Fonu Avrupa Departmanı Direktörü Alfred
Kammer ile görüştü. Taraflar, Fon'un savaş sırasında ve sonrasında Ukrayna'ya mali destek
sağlamadaki rolünü tartıştılar ve Ukrayna için Uluslararası Para Fonu'nun idari hesabını
doldurmak için ortak çaba sarf etmeye karar verdiler.
17 Nisan'dan bu yana İtalya ve Belçika, Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'na karşı
genişletilmiş yaptırımlarının bir parçası olarak limanlarını Rus gemilerine kapatıyor.
Romanya da aynı kararı alarak Rus bayrağı taşıyan gemilerin Karadeniz ve Tuna
Nehri'ndeki Rumen limanlarına girmesini yasakladı. İstisnalar, insani kargo taşıyan gemiler
ile bazı malları AB ülkelerine taşıyan veya yardıma muhtaç gemilerdir.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, federal hükümetin tutumunu dile getirerek,
Ukrayna'ya olası ağır silah teslimatlarının uluslararası hukuk açısından meşru olduğunu,
çünkü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı meşru bir savunma savaşı yürüttüğünü belirtti.
Buschmann, Almanya'nın Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıtları sistematik
olarak araştıran ve koruyan dünyadaki ilk ülkelerden biri haline geldiğini kaydetti.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın yabancı ülkelere yönelik askeri
destek fonunu 2 milyar avroya çıkaracağını ve bunun çoğu Ukrayna'ya silah satın almak için
kullanılacağını duyurdu.
Lviv Lychakiv Bölge Mahkemesi, vatana ihanetten şüphelenilen milletvekili Viktor
Medvedchuk için kefalet hakkı olmaksızın gözaltı şeklinde bir kısıtlama tedbiri seçti.
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.

