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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamak için
doğuda bir saldırı girişiminde bulunuyor. Uzun menzilli uçakların kullanımı da dahil olmak üzere
askeri ve sivil hedeflere yönelik hava saldırıları devam ediyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birlikleri İzium yakınlarındaki Ukrayna mevzilerine saldırıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Dibrovne köyü yakınlarında kısmi başarı elde ettiler; Dovhenke
köyünü ele geçirmeye çalıştılar. Kharkiv bölgesindeki Chuhuiv yakınlarındaki Stara Hnylytsia köyü
yakınlarında da çatışmalar yaşanıyor.
Rus birlikleri, Kharkiv'daki kısmi ablukasını sürdürüyor. Şehrin Saltivka semtinde en az iki çok katlı
bina bombardıman sonucu alevler içinde kaldı.
Luhansk bölgesinde, Rus Ordusu, Popasna'nın derinliklerine ilerlemek için taarruzlarına devam
ediyor; Rubizhne'nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde bir yer edinmeye çalışır; ve Novotoshkivske
köyü yönünde saldırı eylemleri gerçekleştiriyor.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, 19-20 Nisan gecesi Rus ordusunun Hirske
ve Novodruzhesk kasabalarındaki yerleşim bölgelerini bombaladığını bildirdi (kasaba Lysychansk
yakınlarında bulunuyor). Ona göre, Luhansk bölgesi topraklarının yüzde 80'i şu anda Rus askeri
kontrolü altında.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Mariupol şehrine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay
Başkanlığı, Rus birliklerinin liman ve Azovstal tesisi yakınlarındaki Ukrayna mevzilerine saldırmaya
devam ettiğini bildirdi. 36. Ayrı Deniz Tugayının birlikleri, Azak Alayı savaşçılarıyla birlikte, limanda
savunmayı elinde tutan Sınır Muhafızları savaşçıları ve Ulusal Polis birliğini Azovstal topraklarına
götürmeyi başardı.
Kuzey Donbass'ta Rus ordusu keşif yapıyor ve Lyman kasabası yönünde bir saldırıya devam
etmeye hazırlanıyor. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kyrylenko'ya göre, gün içinde
bölgeye ateş açılması sonucu en az 5 sivil (3 Marinka ve 2 Vuhledar) yaralandı. Pavlivka'da 2 ölü
ve daha önce çatışmanın kurbanı olan 3 yaralı (Kramatorsk, Mariupol ve Lyman'da) hakkındaki
bilgileri netleştirmek de mümkün oldu.
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Rus birlikleri ilerlemeye ve Zaporizhzhia bölgesinin derinliklerine inmeye çalışıyor. Özellikle
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı
Kuvvetlerinin mevzilerini bombalamaya devam ettiğini ve Pokrovske - Huliaipole yönünde taarruz
eylemleri yürüttüğünü bildirdi.
Dnipro yönü:
Kryvyi Rih askeri yönetim başkanı Oleksandr Vilkul, 20 Nisan akşamı Rus birliklerinin
Dnipropetrovsk bölgesindeki Zelenodolsk kasabasını ve Velyka Kostromka köyünü bombaladığını
belirtti.
Güney yönü:
Rus kuvvetleri, Mykolaiv ve Kherson bölgeleri sınırındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerine
hava ve topçu saldırıları düzenliyor. Oleksandrivka köyü yakınlarında çatışmalar devam ediyor.
Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Sienkevych, 20-21 Nisan gecesi kentte patlamalar olduğunu
bildirdi.
Bilgi çatışması
Kherson Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Hennadii Lahuta, Mayıs ayı başlarında Rusların bölgenin
işgal altındaki topraklarında (2014'te Donetsk ve Luhansk'ta uygulanan senaryonun ardından)
sözde bir referandum hazırladığını belirtti. Ona göre işgal yönetiminin henüz Kherson bölgesinin
başına geçecek bir adayı yok. Daha sonra, "Güney" Operasyon Komutanlığı, Rusların işgal
makamlarının meşrulaştırılmasını hızlandırmak amacıyla sözde referandum tarihini Mayıs ayının
başından 27 Nisan'a ertelemeye karar verdiğini bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Federasyonu'nun Kherson bölgesinde
yerel halkın Ukrayna ile savaş için zorunlu seferberlik düzenlemeyi planladığını bildirdi.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 20 Nisan'da
nüfusu savaş bölgesinden tahliye etmeye yönelik ana çabaların Mariupol'dan bir insani yardım
koridorunun açılmasına odaklandığını söyledi. Ancak, Ukrayna'nın tüm çabalarına rağmen, düzgün
çalışmadı. Mariupol sakinleri ile daha önce duyurulan tahliye otobüslerinin sadece bir kısmı
Zaporizhzhia yönünde ayrılmayı başardı.
19 Nisan itibariyle, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun saldırganlığı
sonucunda Ukrayna'da 5.121 sivilin öldüğünü kaydetti (2.224 kişi öldü, 2.897 kişi yaralandı).
Çocuk savcıları, Ukrayna'da 578'den fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 20 Nisan sabahı itibariyle
en az 205 çocuk öldü ve 373 kişi yaralandı.

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

Borodianka köy konseyi başkan vekili Heorhii Yerko, kurtarma ekiplerinin Borodianka'daki (Kyiv
bölgesi) binalardan tüm molozları kaldırdığını belirtti. 41 kişinin cansız bedeni enkaz altından
çıkarıldı. Kyiv bölgesinde polis, Kyiv bölgesindeki Borodianka köyünde 15 yaşında bir kız da dahil
olmak üzere 9 sivilin cesetlerinin bulunduğu iki toplu mezar bulunduğunu söyledi.
EKONOMİK DURUM
Uluslararası Para Fonu, Ukrayna'nın kamu borcunun, Rusya'nın kapsamlı bir işgali nedeniyle
2022'de GSYİH'nın %86,2'sine ulaşacağını tahmin ediyor.
Ukrayna Toplulukları ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun, Rusya
Federasyonu'nun silahlı saldırısı sonucu hasar gören bina ve yapıların restorasyonu veya
sökülmesi için çalışmaların düzenlenmesi için gerekli kararları aldığını bildirir.
Enerji Bakanlığı, Enerji Topluluğunun Yüksek Düzeyli Daimi Grubunun Viyana'daki toplantısı
çerçevesinde, Ukrayna'nın AB'yi Rus enerji kaynaklarına bağımlılığından mahrum bırakmak için
kapsamlı bir plan önerdiğini bildirdi.
Ekonomi Bakanlığı basın servisi, Ukrayna ve Kanada'nın Rusya-Ukrayna ihtilafının sona
ermesinden sonra serbest ticaret anlaşmasının hizmet ve yatırım sektörlerini de kapsayacak
şekilde genişletilmesi konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kyiv'i ziyaret etti. Rus birliklerinden kurtarılan
Borodianka'ya (Kyiv bölgesi) katıldı. Buna ek olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi
ile bir görüşme yaptı ve bu sırada politikacılar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonuna ilişkin
beklentilerin yanı sıra Rusya'ya karşı yaptırımlar ve AB'nin Ukrayna'ya savunması ve mali desteğini
tartıştı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba resmi bir ziyaret için Bulgaristan'a gelerek burada Devlet
Başkanı Rumen Radev ve Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Nikola Minçev ile bir araya geldi.
Toplantılarda, Karadeniz bölgesinde barışı ve kalkınmayı yeniden sağlamanın yolları ve küresel
gıda güvenliğini korumak için tarımsal ürün arzını artırma ihtiyacı tartışıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermak ve ABD Başkanı'nın eski Ulusal Güvenlik
Danışmanı Büyükelçi Michael McFaul liderliğindeki uluslararası bir uzman grubu, Rusya'ya yönelik
yaptırımları güçlendirmeye yönelik bir eylem planı sundu.
G7 maliye bakanları, Ukrayna için 24 milyar doların üzerinde ek destek açıkladı. Ayrıca gerekirse
artırmaya hazır olduklarını beyan ettiler.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Ticari banka Transcapitalbank'a
(TCB) kısıtlamalar getirildi; yaptırımları atlatmak ve zararlı etki uygulamak için kullanılan, Rus
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oligark Konstantin Malofeyev tarafından kontrol edilen 40'tan fazla gerçek ve tüzel kişiden oluşan
uluslararası bir ağ; ve Rusya'da sanal para "madencilik" alanında faaliyet gösteren şirketler.
Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıran yasaları onayladı. Özellikle, Japonya'nın
Rusya'yı "ticarette en çok tercih edilen ülke" statüsünden mahrum etmesine ve Rus ithalatına
yönelik tarifeleri artırmasına izin veren gümrük mevzuatında değişiklikler yapıldı. Para birimi
düzenleme yasasında yapılan değişiklikler, yaptırım uygulanan kişiler tarafından kripto varlıklarının
fonlarını üçüncü taraflara transfer etmek için bir boşluk olarak kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.
Karadağ, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus
propaganda medyası Russia Today ve Sputnik'i yasakladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatını tamamen
terk edeceğini duyurdu. Yaz sonuna kadar Rus kömürünün ithalatı durdurulacak; Almanya yıl
sonuna kadar petrol ithalatını bırakacak. Baerbock, Avrupa'da güvenliğin, diğer şeylerin yanı sıra,
özellikle enerji politikasında Rusya'ya olan bağımlılığı kırmak anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca
bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasını
gerektirdiğine inanıyor.
Çek Parlamentosu Senatosu Başkanı Miloš Vystrčil ve Polonya Senatosu Mareşali Tomasz
Grodzki, Ukrayna'ya acilen silah sağlanması için dünyanın tüm medeni ülkelerinin parlamentolarına
çağrıda bulundu.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Aril Gram, Norveç'in Mistral uçaksavar füze sistemlerini Ukrayna'ya
devretme kararı aldığını söyledi.

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.

