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OPERASYONEL DURUM 

Rus Ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Doğu'daki savunmasını kırmaya çalışıyor. Aynı 
zamanda, başta Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde olmak üzere sivil ve askeri altyapıya 
yönelik saldırılar devam ediyor. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birimlerini ve kritik altyapı tesislerini vurmaya çalışarak 
Kharkiv'de greve devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, kentin 
Kyivskyi ve Industrialnyi semtlerinin MLRS'den top ateşi açtığını, 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin 
yaralandığını bildirdi. Kharkiv bölgesinin Derhachi ve Chuhuiv bölgeleri de bombalandı. 

İzium bölgesinde, Rus birlikleri güney yönünde (Sulyhivka ve Dibrivne'de) bir saldırı girişiminde 
bulundu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, saldırının püskürtüldüğünü bildirdi. 

Luhansk bölgesinin ön cephesinde aktif düşmanlıklar devam ediyor. En yoğun olanı Kreminna 
kasabası yakınlarındadır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus 
birliklerinin Popasna kasabasının derinliklerine ilerlemek için bir saldırı düzenlediğini ve 
Sievierodonetsk ve Rubizhne'ye saldırmaya çalıştıklarını bildirdi. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin bombardımanı nedeniyle Novodruzhesk, 
Lysychansk ve Kreminna'da çıkan yangınları kaydetti. Bir yüksek gerilim hattı da hasar gördü. 215 
nüfus merkezi elektriksiz kaldı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri, çabalarını Mariupol'daki Azovstal tesisine baskın düzenlemeye yoğunlaştırdı. Azak 
Alayı komutan yardımcısı Sviatoslav Palamar'a göre, fabrikaya ağır hizmet Rus bombaları atılıyor 
ve birçok insan enkaz altında. 

Donetsk bölgesinin kuzeyinde, Rus birlikleri Lyman kasabası yönünde bir taarruza hazırlanıyor. 
Torske ve Zelena Dolyna yerleşim birimlerinin yakınında çatışmalar devam ediyor. Rus askeri 
teçhizatı Zarichne ve Yampil köylerinin yakınında görüldü. Bölgenin güneyinde Velyka Novosilka 
ve Rivnopil yerleşimlerinin yakınında çatışmalar yaşanıyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Rus birlikleri Marinka, Ocheretyne ve Avdiivka yönlerinde 
bombardımana devam ediyor. Kramatorsk'a da füze saldırısı düzenlendi. Donetsk bölgesinde Rus 
bombardımanı sonucu 3 kişi öldü (Kramatorsk, Avdiivka ve Blahodatne'de), 5 sivil daha (1'i çocuk) 
yaralandı. 
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Ukrayna birlikleri Marinka yakınlarında bir karşı saldırı başlattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, bu kasabanın kontrolünü tamamen geri aldılar. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Starukh, bölgedeki düşmanlıkların, 
özellikle Polohy yönünde yoğunlaştığını bildirdi. 

Dnipro yönü: 

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Kryvyi Rih bölgesindeki (Dnipropetrovsk bölgesi) 
Zelenodolsk şehrine MLRS'den ateş açtı. Çok katlı bir konut binası, bir okul binası, tarım 
makineleri ve diğer tesisler hasar gördü. 

Güney yönü: 

Kherson bölgesinde, Oleksandrivka bölgesinde çatışmalar devam ediyor. 

Mykolaiv belediye başkanı Oleksandr Sienkevych, 18-19 Nisan gecesi kentin bombalanmasına 
ilişkin verileri açıkladı. Ona göre, gece bombardımanı sırasında 2 kişi yaralandı. 

Mykolaiv Bölge Konseyi Başkanı Hanna Zamazieieva, Mykolaiv bölgesindeki Bashtanka 
kasabasındaki bir hastanenin bombalandığını bildirdi. İlk bilgilere göre yaralılar var. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, ele geçirilen Kherson ve Mykolaiv 
bölgelerinde sözde "halk cumhuriyetleri" ilan etmek ve bu bölgeleri Rusya'ya ilhak etmek için 
"sözde referandum" hazırlıkları yapıldığını bildirdi. İşgal yönetimi oy pusulaları, afişler ve broşürler 
bastırıyor ve yerel sakinlerin sözde "insani yardım" sırasında elde ettiği pasaport verilerini 
kullanarak oy kullanma formlarını hayali olarak dolduruyor. 

İNSANİ DURUM 

BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'nın daimi temsilcisi Serhii Kyslytsia, 121.000'i çocuk 
olmak üzere 500.000'den fazla Ukraynalı'nın Rusya Federasyonu'na zorla yerleştirildiğini açıkladı. 
Ukraynalılara iki yıl boyunca Rus bölgelerinden ayrılmalarını yasaklayan belgeler verildi. 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Donetsk 
bölgesindeki ağır bombardıman nedeniyle 19 Nisan'da hiçbir insani yardım koridorunun 
açılmadığını bildirdi. Mariupol'daki Rus ordusu, sivillerin Berdiansk yönünde ayrılmaları için bir 
koridor sağlamayı reddediyor. Kherson ve Kharkiv bölgelerinde insani yardım koridorlarının 
açılması konusunda zorlu müzakereler devam ediyor. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 18 Nisan'da günün sonunda Ukrayna'da 4.966 sivilin 
hayatını kaybettiğini kaydetti. Rus işgali sonucunda 2.104 kişi öldü ve 2.862 kişi yaralandı. Çocuk 
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savcıları, 19 Nisan itibariyle Ukrayna'da 572 çocuğun yaralandığını bildirdi. Ölüm sayısı (205) 
önceki güne göre değişmedi; yaralı çocuk sayısı 367'ye yükseldi. 

Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen insan sayısı 
12 milyonu aştı: 4,9 milyondan fazla insan Ukrayna'nın uluslararası sınırlarını geçti; en az 7,1 
milyon kişi eyalet içinde ikamet yerini değiştirdi. 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, beşinci savaş 
esiri değişimini bildirdi. Sonuç olarak, 60 Ukrayna ordusu (10 subay dahil) ve 16 sivil esaretten 
serbest bırakıldı. 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Kharkiv bölgesinde geçici olarak ele 
geçirilen Izium'da Rus birliklerinin yerel sakinleri Ukrayna'ya karşı savaşa katılmaları için zorla 
"harekete geçirdiğini" belirtti. Bu, bir işgalci devletin, "çatışmanın bir tarafının yetkisi altındaki 
kişileri veya işgalci bir devleti, bir işgal devletinin yetkisi altındaki kişileri zorlamasını" kesin olarak 
yasaklayan Savaş Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin 51. 
maddesinin ihlalidir. silahlı veya yardımcı kuvvetlerinde hizmet edecek vatandaşlar değiller". 

Kyiv bölge polisi başkanı Andrii Niebytov, Kyiv bölgesinde Rus saldırganlığı sonucunda 1000'den 
fazla sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Sadece Bucha kentinde 420'den fazla ölü cesedi bulundu. 

Devlet Soruşturma Bürosu müfettişleri, Kyiv bölgesindeki Irpin kasabasında Rus işgalcilerin 
suçlarını belgelediler (Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanan mühimmat kullanımı, haksız 
zulüm, nüfusun toplu imhası). Devlet Soruşturma Bürosu çalışanları, Irpin kasabasında 13 sivilin 
mezarını keşfetti. Soruşturma ayrıca çok sayıda Rus silah ve mühimmatı, askeri teçhizat, belge 
ve diğer aidiyet belirtilerini ortaya çıkardı. Ayrıca, mayın tehdidi geçerliliğini koruyor. 19 Nisan'da 
İrpın'da bir KAMAZ kamyonu mayının üzerinde patlamış, şoförü hayatını kaybetmişti. 

İrpin Yatırım Konseyi başkanı ve kentin eski belediye başkanı Volodymyr Karpliuk, kentin yıkılan 
veya hasar gören konut stokunu ve altyapısını restore etmek için yaklaşık 1 milyar dolara ihtiyaç 
duyulacağını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 24 Şubat'tan bu yana 
DSÖ'nün Ukrayna'daki tıbbi tesislere 147 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 73 kişinin 
öldüğünü ve 53 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Ukrayna topraklarında 
su ve elektrik şebekelerinin tahrip olmasına yol açan yoğun çatışmalar sonucunda 4,6 milyon 
insanın suya erişimi kısıtlı. Günde toplam 6 milyon insan içme suyuna erişim için mücadele ediyor. 

BM Genel Sekreteri António Guterres, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesini ve etkilenen bölgelere 
insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için Paskalya nedeniyle Ukrayna'daki çatışmalarda dört 
günlük bir "insani ara" çağrısında bulundu. 
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EKONOMİK DURUM 

Uluslararası Para Fonu, Rusya-Ukrayna ihtilafının bir sonucu olarak 2022'de Ukrayna 
ekonomisinin %35 oranında düşeceğini tahmin ediyor. 

Mevduat Garanti Fonu'na göre, 19 Nisan'dan itibaren PrivatBank, mevduat sahiplerine bankanın 
kurumunda kişisel varlıkları olmadan (çevrimiçi) ilk tazminatları ödemeye başladı. 

AB, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının maliyetlerinin önemli bir bölümünü telafi etmeyi 
planlıyor. Bu amaçla, Ukrayna hükümetiyle istişare halinde yatırımları ve reformları finanse etmek 
için bir Dayanışma Vakfı Fonu oluşturulacak. Bu projenin ilk adımı olarak, Avrupa Komisyonu, 
Dünya Bankası ile birlikte Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının kapsamlı bir değerlendirmesini 
yapacaktır. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Verkhovna Rada'ya 25 Mayıs'a kadar bir ay daha 
"Ukrayna'da sıkıyönetim süresinin uzatılmasına ilişkin" bir yasa tasarısı sundu. 

90 dakikalık çevrimiçi bir toplantıda, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Kanada, 
Japonya, Polonya, Romanya, NATO ve AB liderlerinin liderleri, topçu sistemleri göndermeye hazır 
olmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya askeri yardımı artırma konusunda anlaştılar. ve gemi 
karşıtı füzeler. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon 
görüşmesi yaptı. Görüşme sonucunda Hollanda başbakanı, Ukrayna'ya zırhlı araçlar da dahil 
olmak üzere ağır silahlar göndermeye karar verdiğini söyledi. 

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, son iki hafta içinde Ukrayna'nın diğer ülkelerden 
savaş uçakları ve uçak parçaları aldığını bildirdi. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, devletinin Ukrayna'ya ağır topçu göndereceğini açıkladı. 
NATO üyesi olmayan ülkelere silah transferini yasaklayan ulusal mevzuatını değiştirmeyi 
planlayan Romanya ve Finlandiya da Ukrayna'ya silah göndermeye hazır. Macaristan Dışişleri 
Bakanı Péter Szijjártó, devletinin Ukrayna'ya silah tedarik etme niyetinde olmadığını bir kez daha 
doğruladı. 

Çek Savunma Bakanı Jana Černochová, Çek Cumhuriyeti'nin muharebe operasyonlarında hasar 
gören Ukrayna tanklarını ve zırhlı personel taşıyıcılarını onarmayı kabul ettiği bilgisini doğruladı. 

Japon Savunma Bakanlığı, Rus silahlı saldırganlığına karşı koyma yardımının bir parçası olarak 
Ukrayna'ya nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma kıyafetlerinin (NBC) yanı sıra insansız hava 
araçlarını transfer etmeyi planlıyor. Buna ek olarak, devlet Ukrayna'ya ekonomik yardımı artırıyor. 
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Japonya Başbakanı Kishida Fumio, ülkelerinin Ukrayna'ya bir önceki teklifin üç katı olan 300 
milyon dolar borç vermeyi planladığını söyledi. 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a göre Almanya, Ukrayna'ya tanksavar silahları, hava savunma 
teçhizatı, mühimmat ve daha fazlasını içeren silah tedarikini finanse etmeye hazır. Ukrayna tarafı, 
ilgili teklifler için taleplerini sunmuştur. 

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın desteğiyle inşa edilen ülke içinde yerinden 
edilmiş kişiler için ilk modüler evlerin açılışıyla bağlantılı olarak Lviv'e geldi. 

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın Rusya'ya karşı AB petrol ambargosunu 
desteklediğini ve diğer ülkeleri hareketi desteklemeye ikna edeceğini söyledi. 

Kanada, aralarında işadamları ve ailelerinin de bulunduğu 14 Rusya vatandaşına yeni yaptırımlar 
açıkladı. Özellikle Putin'in kızları Maria Vorontsova ve Yekaterina Tikhonova ile Rusya Merkez 
Bankası başkanı Elvira Nabiullina yaptırım listesine alındı. Kanada, yaptırım uygulanan Rusların 
mülklerini donduracak ve onlarla herhangi bir anlaşmayı yasaklayacak. Ayrıca yaptırım uygulanan 
kişilerin ülkeye girişi yasaklanacak. 

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Eğriboz Adası kıyılarında gözaltına alınan Rus Pegas petrol 
tankerini hedefine giderken engelledi. Geminin tutuklanması emri, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya 
uyguladığı yaptırımlara ilişkin talimatlara uygun olarak verildi. 

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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