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OPERASYONEL DURUM 

Ukrayna'nın doğusunda, Rus birlikleri, Ortak Kuvvetler Operasyonu alanında Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri gruplaşmasını kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam 
kontrol sağlamak ve geçici olarak işgal edilen Kırım ile bir kara koridoru sürdürmek için bir saldırı 
operasyonu başlattı. yarımada. Aynı zamanda Ukrayna'nın batı bölgelerindeki altyapı tesislerine 
füze saldırıları düzenleniyor. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Vasylkiv (Kyiv bölgesi) belediye başkanı Nataliia Balasynovych, kasabadaki patlamaları bildirdi. 
Ona göre, bunlar Ukrayna hava savunmasının sonucuydu. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, 17 Nisan'da bölgede 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 18 
Nisan'da gün boyu devam eden topçu ateşi, Kharkiv'in Osnovianskyi ve Nemyshlianskyi ilçelerinin 
yanı sıra şehrin orta kısmını hedef aldı. Bombardıman sonucunda 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı (14 
yaşında bir çocuk dahil). 

İzium yakınlarında, Rus birlikleri Siverskyi Donets Nehri'nin sol kıyısında taarruzlar yürütüyor. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri Popasna ve Sievierodonetsk yönünde ilerliyor. Luhansk Bölgesel 
Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Kreminna'ya girdiklerini ve şehri tamamen işgal ettiklerini 
belirtti. Daha sonra, o bölgede sivil bir araca ateş açıldığını ve 4 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin 
yaralandığını bildirmiştir. Ayrıca 17 Nisan akşamı Lysychansk'taki devriye polis binasının 
bombardıman sonucu hasar gördüğünü ve 6 memurun hastaneye kaldırıldığını söyledi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri Mariupol'a saldırılarına devam ediyor - liman yakınlarında çatışmalar sürüyor. 
Cephenin güney (Kurakhove yönünde) ve kuzey (Liman yönünde) kesimlerinde Rus saldırılarının 
yoğunlaşması gözlemleniyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko'ya göre, Kramatorsk'a roket saldırısı 
sonucunda en az 8 konut, eğitim ve altyapı tesisi yıkıldı. Marinka, Avdiivka ve Ocheretyne 
bölgelerinde de yoğun bombardıman devam etti. Donetsk bölgesinde Rus bombardımanı sonucu 4 
sivil öldü (2 Torske, 1 Shandryhalove, 1 Rozdolne) ve 5 sivil de yaralandı. 
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus birlikleri de Zaporizhzhia yönünde 
daha aktif hale geldi. Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, Huliaipole yakınlarında çatışmalar ve 
her gün yoğun bombardımanlar yapıldığını bildiriyor. 

Dnipro yönü: 

Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi, 18 Nisan sabahı Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine 
füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Füzelerin bir kısmı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 
düşürüldü, bir füze Synelnykove bölgesindeki bir altyapı tesisini vurdu (2 kişi yaralandı) ve bir diğeri 
Pavlohrad bölgesindeki demiryolu altyapısını tahrip etti. 

Güney yönü: 

"Güney" Operasyon Komutanlığı'na göre, Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarını ablukaya alan Rus savaş 
gemileri yaklaşık 200 km geri çekildi. Ancak engelleme ve roket saldırıları tehdidi devam ediyor. 

Rus birlikleri, Herson bölgesinin idari sınırlarına ulaşmaya çalışıyor. Oleksandrivka bölgesinde 
devam eden çatışmalar ve Mykolaiv'de sivil nesnelerin bombalanması var. 

Batı yönü: 

Rus kuvvetleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi. Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym 
Kozytskyi'ye göre, askeri altyapı tesislerine üç, bir teknik servis istasyonuna bir saldırı düzenlendi. 
Roketlerin demiryolu tesislerinin yakınına düştüğü kaydedildi. İlk bilgilere göre 7 kişi öldü, 11 kişi 
yaralandı (1'i yaralılar arasında çocuk var). 

Bilgi çatışması 

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Paskalya 
tatillerinde Rus birliklerinin olası provokasyon hazırlıklarına karşı uyarıyor. Rus propagandası, 
Paskalya'da Ortodoks kiliselerini bombalayabileceği iddia edilen "Ukraynalı milliyetçilerin özel mobil 
gruplarının" hazırlanması hakkında sahte bilgiler yayıyor. Bu tür bilgiler, Ukrayna'daki dini 
mekanların Rus birlikleri tarafından olası bombalanması için bir kılıf olarak kullanılabilir. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 18 Nisan'da 
Rus bombardımanı nedeniyle insani koridorların çalışmadığını bildirdi. Ombudsman Liudmyla 
Denisova, Rus ordusunun savaş bölgesinden ayrılmaya çalışan insanların kullandığı araçları 
bombalayarak tahliyeleri engellediğini doğruladı. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 17 Nisan itibariyle Ukrayna'da 4.890 sivilin hayatını 
kaybettiğini kaydetti. Rus işgali sonucunda 2.072 kişi öldü ve 2.818 kişi yaralandı. Çocuk savcıları, 
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Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki geniş çaplı silahlı saldırısı sonucunda 567'den fazla çocuğun 
(205 çocuk öldü, 362'den fazla kişi yaralandı) zarar gördüğünü bildirdi. 

Ombudsman Liudmyla Denisova, Rus ordusunun Mariupol'daki eylemlerinin, Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma 
Statüsü'nün 6. Maddesi uyarınca Ukrayna halkına karşı bir soykırım eylemi oluşturduğuna dikkat 
çekiyor. Şu anda özellikle endişe verici olan, Rus ordusunun en az 1.000 sivilin saklandığı Azovstal 
fabrikasının topraklarına saldırma niyeti. 

Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andriushchenko, 18 Nisan itibariyle Rus birliklerinin 
Mariupol ve çevresinde yaşayan en az 27.000 kişiyi "filtre kamplarında" tuttuğunu bildirdi. 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Rus birliklerinin 
yaklaşık 1000 Ukraynalı sivili rehin aldığını belirtti. Gazeteciler, aktivistler, gönüllüler, kanaat 
önderleri ve rahipler işkence görüyor. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, bölge topraklarında Ukrayna vatandaşlarının Rus ordusu 
tarafından kaçırıldığı 155 vakanın kaydedildiğini bildirdi. 86 rehine zaten serbest bırakıldı. 69 kişi 
daha esir tutuluyor. Bunlar arasında yerel yönetimlerin temsilcileri, özel girişimciler ve kurum ve 
kuruluşların başkanları bulunmaktadır. 

Kherson'un eski belediye başkanı Volodymyr Mykolaienko'nun eşi, Rus ordusunun kocasını 
kaçırdığını bildirdi. 

Donetsk ve Luhansk bölgelerinin geçici olarak işgal edilen bölgelerinde, aktif düşmanlıklar su temini 
sürecini ve su temini hizmetlerinin çalışmalarını kesintiye uğrattı. Ombudsman Liudmyla Denisova, 
çoğu yerleşim yerinde sivil nüfusun neredeyse hiç içme ve akan suya erişimi olmadığını belirtti. 

EKONOMİK DURUM 

Hükümet, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere aylık ödenek ödemek için ilk 600 milyon UAH'ı tahsis 
etti. 

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Volodymyr Zelenskyi, Cumhurbaşkanlığı Ofisi temsilcileri, hükümet ve 
parlamento arasında yapılan görüşmenin ardından, Ukrayna'nın savaş sonrası yenilenmesi ve 
kalkınması için bir planın hazırlandığını bildirdi. Savaşın neden olduğu maddi hasarın karşılanması, 
yıkılan altyapı tesislerinin restorasyonu ve Ukrayna ekonomisinin yapısal modernizasyonu dahildir. 

Mevduat Garanti Fonu Genel Müdürü Svitlana Rekrut'a göre, Bakanlar Kurulu Ukrayna Ulusal 
Bankası'nın Rus bankalarının Ukrayna pazarından çekilen 26 milyar UAH varlıklarını kamulaştırma 
önerisini destekledi. 

Devlete ait Oschadbank, 2022'nin ilk çeyreğini 240 milyon UAH'ın üzerinde bir kârla kapattı. 
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SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, AB üyeliği aday statüsünü elde etmek için gerekli olan 
anketin ilk bölümünü AB Ukrayna Delegasyonu başkanı Matti Maasikas'a teslim etti. Ukrayna'nın 
Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, 
anketin ikinci bölümü üzerindeki çalışmaların halihazırda devam etmekte olduğunu bildirdi. 
Maasikas'a göre, Ukrayna'nın yanıtları çok hızlı bir şekilde analiz edilecek ve Avrupa Konseyi'nin 
konuyla ilgili olarak Haziran ayında bir toplantı yapması bekleniyor. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Hırvatistan 
Başbakanı Andrej Plenković ile görüştü. Müzakerelerin konusu Rusya üzerindeki yaptırım baskısını 
artırmaktı. 

Ayrıca Volodymyr Zelenskyi, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda ile diyaloğunu sürdürdü. 
Ukrayna Devlet Başkanı cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi (Mariupol'un Rus birliklerine karşı 
savunması) ve ayrıca Ukrayna'ya AB düzeyinde güvenlik desteğinin artırılması umudunu dile getirdi. 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son günlerde Rus 
silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı kaotik ve yasadışı bombardımanını kınayan 
bir bildiri yayınladı. Açıklamada, Luhansk bölgesindeki Sievierodonetsk, Lysychansk ve Popasna'ya 
yönelik grevler; Örnek olarak Kharkiv ve Lviv. 

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Romanya Milli Savunma Bakanı Vasile Dîncu ile bir telefon 
görüşmesi yaparak, Ukrayna'ya Rus saldırganlığı zemininde destek sağlama çabalarının yanı sıra 
NATO işbirliğini ele aldı. Her iki taraf da doğuda olası bir Rus saldırısı karşısında Ukrayna'yı 
desteklemenin aciliyetini ve İttifak tarafından Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sağlanmasının 
önemini kabul etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'daki düşmanlığı sona 
erdirmek için gerekli tüm çabaları göstermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, 
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde İstanbul'da yapılacak Rusya-
Ukrayna görüşmelerinin gerekli sonucunu destekleyeceği konusunda güvence verdi. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre, AB ve 16 ülkenin (Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Estonya, 
Polonya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Vatikan, Moldova, Gürcistan, İran, Kazakistan) 
diplomatik misyonları, Tacikistan ve Türkmenistan) 18 Nisan'da Kyiv'de çalışmaya devam etti. 

 

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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