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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, Doğu'daki saldırılarının yanı sıra altyapı tesislerine yönelik füze ve bomba saldırılarını 
da sürdürüyor. Ukrayna ordusu Azovstal fabrikasının topraklarını kontrol etmeye devam ederken, 
Mariupol'un ele geçirilmesine ilişkin Rus propagandası iddiaları doğru değil. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov'a göre, 20-21 Nisan gecesi Kharkiv ve 
bölgede MLRS'den yaklaşık 15 topçu atışı yapıldı. Oleksiivka), Derhachi ve bölgenin Zolochiv ve 
Chuhuiv ilçeleri. İlk bilgilere göre, bombardımanda 5 kişi yaralandı. 21 Nisan'da Kharkiv, topçu ve 
çoklu roketatarlardan yaklaşık 50 kez bombalandı. Oleh Syniehubov, Kharkiv'in bombalanması 
sonucu 2 ölü ve 2 sivilin daha yaralandığını bildirdi. 

Rusya'nın 25 tabur-taktik grubuna yoğunlaştığı İzium yönünde aktif mücadele devam ediyor. Rus 
birlikleri Zavody köyüne doğru ilerliyor; Dibrivne civarında kendilerine bir yer edinmeye çalışıyorlar. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Rus birliklerinin Rubizhne'yi ele geçirdiği 
iddialarını yalanladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, kent bölgesinde 
çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Popasna ve Novotoshkivske bölgelerinde de çatışmalar devam 
ediyor. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rusya'nın açıklamalarına rağmen, liman ve Azovstal tesisi yakınında Mariupol'da çatışmalar devam 
ediyor. Rus birlikleri sanayi bölgesinde hava ve topçu atışları yapıyor. Ayrıca Donetsk bölgesinin 
kuzeyinde Lyman yönünde ilerliyorlar, Zarichne yerleşimi yakınında saldırı eylemleri 
gerçekleştiriyorlar. 

Ön cephede bombardıman sürüyor. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, gün boyunca bölgede 
en az 5 sivil (Vuhledar, Yampil, Zarichne ve Bakhmut'ta) yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev'e göre, bölgedeki en akut durum mevzi 
savaşlarının yapıldığı Huliaipole-Polohy yönünde olmaya devam ediyor. 

Rus birlikleri Zaporizhzhia'ya 2 füze saldırısı düzenledi. Roketler Khortytsia Adası'na indi. 8 kişi 
yaralandı. Zaporizhzhia'dan Lviv'e giden bir tahliye treni de hasar gördü. 

Dnipro yönü: 
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Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko, 21 Nisan'da Dnipropetrovsk 
bölgesinin Novomoskovsk ilçesinde demiryoluna 3 füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırılar 
sonucunda 5 sivil yaralandı. 

Güney yönü: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Mykolaiv'e yaklaşma 
girişimlerini bildirdi. Şehrin bombardımanı devam ediyor. Güncellenen verilere göre 20-21 Nisan 
gecesi Mykolaiv'de düzenlenen topçu ateşi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ayrıca, Rus birlikleri, 
Dnipro Nehri'nin sağ kıyısında, Kherson ve Dnipropetrovsk bölgelerinin sınırlarına yakın ön hatlarda 
savaş keşifleri yürütüyor. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, geçici olarak işgal edilen Kherson bölgesindeki 
birkaç nüfus merkezinde, Rusların asker seferberliği ilan ettiğini ve sözde "referandum" ve "nüfus 
sayımı" planlamaya devam ettiğini bildirdi. Yerel sakinlerin bölgedeki yerleşim yerleri arasında 
hareket etmeleri yasaktır. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Mariupol'dan 
21 Nisan'da planlanan insani yardım koridorunun toplanma noktalarına yakın bombardıman 
nedeniyle çalışmadığını bildirdi. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 20 Nisan'da şehri 
terk etmeyi başaran 79 Mariupol sakini ile tahliye otobüslerinin Zaporizhzhia'ya geldiğini söyledi. 

Kryvyi Rih'in askeri yönetimi başkanı Oleksandr Vilkul'a göre, Kherson bölgesinden gelen insani 
yardım koridoru da kesintiye uğradı. Ayrıca tahliye konvoyunun koordinatörü, Novovorontsovska 
birleşik toprak topluluğunun başkanı Volodymyr Marchuk da esir alındı. 

Yeni bir mahkum değişimi gerçekleşti. Sonuç olarak, 10 Ukraynalı (2'si subay) ve 9 sivil serbest 
bırakıldı. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 20 Nisan gün sonu itibarıyla, Ukrayna'da Rusya 
Federasyonu'nun saldırganlığı sonucunda 5.264 sivilin hayatını kaybettiğini (2.345 kişi öldü, 2.919 
kişi yaralandı) kaydetti. 

Çocuk savcıları, Ukrayna'da 584'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 21 Nisan sabahı itibariyle 
en az 208 çocuk ölmüş, 376 çocuk yaralanmıştı. 

Uluslararası Göç Örgütü, 7,7 milyondan fazla Ukraynalının Rus saldırganlığı nedeniyle yerinden 
edildiğini tahmin ediyor. Yaklaşık 5 milyon kişi daha ülkeyi terk etti. 
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Mariupol'daki insani felaket, bombalama devam ettikçe daha da kötüleşiyor ve Rus ordusu insani 
yardımları engelliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, 400'den fazla yaralı askeri 
personelin şu anda şehirde abluka altında olduğunu bildirdi; yaralı siviller de var. Ayrıca Zelenskyi'ye 
göre Mariupol'daki tüm binaların yaklaşık %95-98'i yıkıldı. 

Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andriushchenko, Rus silahlı kuvvetleri tarafından 
işlenen başka savaş suçları olduğunu belirtti. Özellikle, Mariupol'un Manhush köyünde toplu bir 
cenaze töreni organizasyonuna atıfta bulundu. Radyo Svoboda gazetecileri, 300 metreden uzun bir 
hendek olan toplu mezarın muhtemel yerini gösteren uydu görüntüleri aldı. Karşılaştırma için, 
Bucha'da 67 cesedin bulunduğu toplu mezarın açmasının uzunluğu 13,7 metre idi. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Kharkiv bölgesinin Velykyi Burluk ilçesinde 
işgal altındaki tüm yerleşim yerlerinin Rus ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Kalkış sadece 
Rusya Federasyonu topraklarına mümkündür. Ukrayna kontrolündeki bölgeden insani yardım 
sevkiyatları engellendi. Yerel sakinler, yardım ulaştırmaya çalışan gönüllülerin vurulacağı 
konusunda uyarıldı. 

Rusya'nın BM heyeti, BM Genel Sekreteri António Guterres'in, düşmanlık bölgelerinden ayrılmak 
isteyen sivillerin güvenli geçişi ve Ukrayna'nın en çok etkilenen bölgelerine insani yardım 
ulaştırılması için Paskalya'da dört günlük bir insani yardım molası talebini reddetti. 

EKONOMİK DURUM 

Ekonomi Başbakan Yardımcısı Yuliia Svyrydenko, Hükümetin Ukrayna'nın savaştan sonra 
toparlanması için Ukrayna'nın 2024'te AB'ye katılımını, enerji bağımsızlığını, hammadde 
ihracatından işlenmiş ürünlere geçişi ve askeri teknolojilerin geliştirilmesini içeren bir plan 
geliştirdiğini bildirdi. 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rus işgalinden sonra Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin 600 
milyar dolara mal olacağını söyledi. Shmyhal, Uluslararası Para Fonu üyelerini bu projeyi 
desteklemek için IMF'den alınan rezerv varlıklarının yüzde 10'unu bağışlamaya çağırdı. 

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'nın altyapısına verilen fiziksel hasarın 60 milyar 
dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını belirtti. Tahmin, savaştan kaynaklanan 
ekonomik kayıpları içermiyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir ziyaret için 
Kyiv'e geldi. Ziyaret kapsamında Rus işgalinden kurtarılan Kyiv bölgesindeki Borodianka'ya gittiler. 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi ile yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın savunma 
yeteneklerini güçlendirme olasılıklarını, Ukrayna'nın savaş sonrası toparlanmasını ve Avrupa 
entegrasyonuna ilişkin umutları tartıştılar. 
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Ziyaretin bir sonucu olarak, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın Mykolaiv'in 
savaş sonrası yeniden inşa sürecine liderlik etme teklifini kabul ettiğini doğruladı. Ayrıca, Ukrayna'ya 
askeri yardımda bir artış olduğunu duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın 
Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulmasına yardımcı olmak için uzmanlardan oluşan bir ekip 
göndereceğini belirtti. Ayrıca Ukrayna'ya bir İspanyol askeri yardımının (200 ton mühimmat ve diğer 
malzemeler, 20 zırhlı araç) gönderildiğini doğruladı. 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ABD ziyareti sırasında ABD'li politikacılar ve kamu 
görevlileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi - ABD Başkanı Joe Biden, Hazine Bakanı Janet Yellen 
ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Görüşmede, Ukrayna'ya mali desteğin genişletilmesi, 
Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması ve Ukrayna'ya insani yardım sağlanması konuları ele 
alındı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Portekiz Parlamentosu'ndan Rus saldırganlığına 
karşı savunmak için Ukrayna Leopard tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve Zıpkın gemisavar 
füzeleri vermesini istedi. Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupalı 
şirketlerin Rus pazarından çekilme konusundaki ilkeli kararının yanı sıra Portekiz limanlarının Rus 
gemilerine kapatılması gerektiğini de belirtti. 

Joe Biden, Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketinin duyurusunu yaptı. 
Pentagon daha sonra içeriğini detaylandırdı. Spesifik olarak, 72 adet 155 mm obüs ve 144.000 adet 
topçu mühimmatı içerir; 72 taktik obüs çekici araç; 121'den fazla Phoenix Ghost taktik uçağı; saha 
ekipmanları ve yedek parçaları. 

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik 
yardım sağlayacak. Ayrıca ABD, Rus gemilerinin ABD limanlarına girmesini yasaklıyor. 

Birleşik Krallık, Rusya-Ukrayna ihtilafının ekonomik sonuçlarını hafifletmek için tasarlanmış kredi 
garantileri şeklinde Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık mali yardım sağladı. 

Birleşik Krallık ayrıca Rusya'ya daha fazla yaptırım uyguladı: kereste ve bir dizi lüks mal ithalatını 
yasakladı ve Rusya ile ticaret üzerindeki vergileri artırdı. Yaptırımlar listesinde, Ukrayna'daki savaş 
suçlarına karışmış üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere 26 Rus vatandaşı ve şirketi daha 
yer alıyor. 

Volodymyr Zelenskyi, diğer şeylerin yanı sıra Rusya'nın kurumdan çıkarılması ve Rusya 
Federasyonu'nun herhangi bir ticari ve finansal işlemine özel bir "savaş vergisi" uygulanması 
çağrısında bulunduğu bir Dünya Bankası konferansında konuştu. Para Ukrayna'nın yeniden inşası 
için kullanılmalıdır. 

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, devletinin Ukrayna'ya ağır havan, MANPADS, 
tanksavar silahları, el bombaları, mühimmat ve makineli tüfekler transfer ettiğini söyledi. Aktarılan 
tüm askeri yardımın toplam değeri on milyonlarca avroya ulaşıyor. Almanya Dışişleri Bakanı 
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Annalena Baerbock ise Berlin'in Ukrayna'ya zırhlı araçlar da dahil olmak üzere gerekli silahları 
sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Slovenya, bu silahların kaybı Ljubljana tarafından Alman zırhlı 
personel taşıyıcıları ve zırhlı araçların teslimatlarıyla telafi edilirse, bir grup T-72 tankını Ukrayna'ya 
transfer etmeye hazır. 

Estonya parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını soykırım olarak tanıyan bir bildiriyi 
oybirliğiyle olağanüstü toplantıda kabul etti. Estonya ile birlikte Letonya Cumhuriyeti Parlamentosu 
da benzer bir karar aldı. 

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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