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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerine saldırmaya devam 
ediyor. Ukrayna'nın endüstriyel ve sivil altyapısına yönelik roket ve bomba saldırıları hız kesmeden 
devam ediyor. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Kyiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Pavliuk'a göre, Brovary bölgesindeki yüksek gerilim 
trafo merkezlerinden biri, 17 Nisan sabahı Rus bombardımanı nedeniyle hasar gördü. Bu nedenle, 
25.000'den fazla tüketici elektriksiz kaldı. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus ordusu Kharkiv'u bombalamaya devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh 
Syniehubov, son 24 saat içinde Rus birliklerinin şehri namlulu toplar, MLRS ve havanlarla 23 kez 
bombaladığını kabul etti. Kharkiv'a da bir roket saldırısı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 3 kişi öldü, 
4'ü çocuk 31 kişi yaralandı. Pivnichna Saltivka, Piatykhatky, Oleksiivka, Kharkiv'in merkezi, KhTZ ve 
Derhachi kasabasındaki evler ve altyapı tesisleri hasar gördü. Öğleden sonra, Rus birlikleri 
Kharkiv'un orta kısmını bombaladı. İlk bilgilere göre 5 ölü ve 20 yaralı var. 

İzium yakınlarında, Rus birlikleri Siverskyi Donets Nehri'nin sol kıyısındaki köprü başlarını 
genişletmeye çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Zavody, Dmytrivka ve 
Dibrovne bölgelerindeki muharebe keşifleri hakkında bilgi veriyor. 

Kharkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karşı saldırı gerçekleştiriyor. Chuhuiv yakınlarındaki 
Bazaliivka ve Leb'iazhe köylerinin kurtarıldığı bildiriliyor. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri Kreminna, Popasna, Rubizhne ve Novotoshkivske bölgelerinde 
taarruzlar yürütüyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, Zolote 
kasabasının merkezini bombaladılar. İlk bilgilere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sievierodonetsk'te, 
mermiler İsa Mesih'in Doğuşu Katedrali'nin binasına çarptı. Kreminna'da yakın zamanda inşa edilen 
spor kompleksi "Olimp" bombalandı. Yangının alanı, ön tahminlere göre 2.400 metrekare. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Mariupol'da Rus birlikleri, limana ve Azovstal tesisine saldırmaya çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının kullanımı da dahil 
olmak üzere füze ve bomba saldırıları devam ediyor. Bu arada Mariupol polisi, sivillerin (kadınlar, 
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çocuklar ve yaşlılar dahil) Azovstal'daki bombardımandan saklandığını bildirdi. Gazeteci Artem 
Popov'a göre sayıları 1000 kişiye kadar çıkabilir. 

Rus birlikleri de Marinka ve Avdiivka bölgelerine saldırılar düzenliyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi, gün boyunca en az 2 kişinin öldüğünü bildirdi (Marinka ve 
Novopillia'da); 4 kişi daha yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, son 24 saat içinde Rus ordusu 
birimlerinin bölgedeki sivil altyapıya füze ve topçu saldırıları başlatmaya devam ettiğini bildirdi. 
Bombardıman ön cephede devam ediyor (Kamianske, Orikhiv, Huliaipole, Malynivka). 

Dnipro yönü: 

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi başkanı Mykola Lukashuk'a göre, Kryvyi Rih ilçe banliyöleri Kherson 
bölgesinin topraklarından bombalandı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 

Güney yönü: 

Mykolaiv'in bombardımanı devam ediyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerdeki altyapının zarar 
görmesi nedeniyle, şehir birkaç gündür susuz kaldı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus birlikleri Oleksandrivka yönünde 
(Mykolaiv ve Kherson bölgeleri sınırına yakın) Ukrayna mevzilerine ateş açıyor. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Ukrayna 
tarafının nüfusu tahliye etmek için ateşkes konusunda Rus ordusuyla anlaşmayı başaramadığını 
bildirdi. Bu nedenle 17 Nisan'da insani koridorlar açılmadı. 

Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı silahlı saldırısının bir sonucu olarak Ukrayna'da 563'ten fazla 
çocuk acı çekti. Çocuk savcılarının resmi verilerine göre, 202 çocuk öldü ve 361'den fazla kişi 
yaralandı. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhii Haidai, Popasna kasabasındaki kritik duruma dikkat 
çekiyor. Ona göre, ablukaya alınan Mariupol'a benziyor. Rus birlikleri şehri 24 saat bombalıyor ve 
insanların tahliyesini engelliyor. Popasna sakinleri 50 günden fazla bir süredir sığınaklarda yaşıyor. 

Mariupol Belediye Başkanlığı'na göre, Rus birlikleri Ukrayna'dan veya uluslararası kuruluşlardan 
herhangi bir insani yardımın şehre girmesine izin vermiyor. Kendi insani yardımlarını dağıtıyorlar, 
ancak bu çok az ("aslında günde bir somun ekmek ve bir şişe su anlamına geliyor") ve feci şekilde 
yetersiz. Ayrıca şehrin sakinlerine tıbbi yardım sağlanması için hiçbir koşul yoktur. 
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Devlet Acil Servisi, 6 Nisan'da çalışmaların başlamasından bu yana Borodianka'da 41 kişinin 
cesedinin enkaz altından çıkarıldığını belirtti. 

Zaporizhzhia bölgesindeki Zaporizhzhia Bölge Devlet İdaresi başkanı Oleh Buriak, 16 yaşındaki 
oğlunun 8 Nisan'da Vasilivka'daki bir Rus kontrol noktasında Melitopol'den Zaporizhzhia'ya bir tahliye 
konvoyu hareket ederken kaçırıldığını söyledi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kırım işgal yönetiminin eğitim sektörünün temsilcileri için 
"yeniden yeterlilik kampları" oluşturduğunu bildirdi. Orada Kherson, Kharkov ve Zaporizhzhia 
bölgelerinden öğretmenler zorla "Rus eğitim standartlarına" geçmeye zorlanıyor. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanı Oleh Ustenko, Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak için G7'den 
50 milyar dolar talep ettiğini belirtti. 

Ukrayna tarım pazarının liderlerinden biri olan Nibulon tarım holdingi, tahıl terminalini İzmail'de inşa 
etmeyi planlıyor. Şirket, lojistik planlarında özellikle Ukrayna Tuna Denizcilik Şirketi'nin filosunu 
kullanma olasılığını düşünüyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Uluslararası Para Fonu direktörü Kristalina Georgieva ile 
yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya mali yardım ve savaş sonrası yeniden yapılanmaya 
hazırlanma konusunu görüştü. 

17 Nisan'da deniz veya nehir limanlarına sahip tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya bağlı gemilerin 
limanlarına girmesini yasaklayan AB direktifini uygulamaya başladı. Özellikle Bulgaristan, Rus 
bayrağı taşıyan gemilerin Karadeniz limanlarına girmesini yasakladı. 

AB, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırganlığından etkilenen insanlara insani yardım için 50 
milyon avro daha ayırmaya karar verdi. Ukrayna'daki insani yardım projelerine 45 milyon euro, 
Moldova'daki projelere ise 5 milyon euro ayrılacağı kaydedildi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Ukrayna tarafının 8 Nisan'da 
Ukrayna'nın AB aday statüsünü kazanması için gerekli anketi doldurduğunu bildirdi. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. 

Volodymyr Zelenskyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Ukrayna'yı ziyaret etmeye ve 
Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına karşı işlediği suçların "soykırımdan başka bir şey olmadığını" 
doğrulamaya davet etti. Zelenskyi, bunu Amerikan televizyon kanalı CNN'ye verdiği bir röportajda 
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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