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OPERASYONEL DURUM
Ukrayna'nın doğusunda (Luhansk ve Donetsk bölgeleri) ve güneyinde (Zaporizhzhia ve Kherson
bölgeleri) cephe hatlarında çatışmalar devam ediyor. Rus askeri komutanlığı organize saldırının
hedeflerini açıkladı - Kırım ve Transdinyester'e bir kara koridoru oluşturmak için "Donbass ve
Güney Ukrayna üzerinde tam kontrol" kurmak.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv'un kısmi ablukası devam ediyor. Rus birlikleri şehrin yerleşim alanlarını bombalamaya
devam ediyor. Gün boyunca, Kharkiv bölgesinin topraklarında topçu, MLRS ve havanlardan 56
grev gerçekleştirdiler. Bombardıman sonucunda 2 sivil hayatını kaybederken, 7'si Kharkiv kentinde
olmak üzere 19 sivil de yaralandı.
İzium'un güneyinde, Rus Ordusu Zavody (Lozova yönünde) ve Dibrivne (Barvinkove yönünde)
bölgelerinde taktik durumu iyileştirmeye çalışıyor.
Rus birlikleri Rubizhne yakınlarında taarruzlarına devam ediyor. Ayrıca, Popasna ve
Novotoshkivske yönünde ciddi konumsal savaşlar yapılıyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi
başkanı Serhii Haidai'ye göre, 21 Nisan'da Rus ordusu Luhansk bölgesini 11 kez bombaladı
(Sievierodonetsk, Lysychansk, Popasna, Rubizhne ve Hirske topluluğu). sonucunda 4 kişi
yaralandı. Daha sonra Haidai, Rus ordusunun Sievierodonetsk'te bir yüksek voltaj hattını kırarak
şehrin bir kez daha tamamen enerjisinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Donetsk bölgesinde çatışmalar tüm cephe boyunca devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Sloviansk, Kurakhove ve Avdiivka yönünde ilerlemeye
çalıştıklarını bildirdi. Mariupol'da, Ukrayna birliklerinin bloke edildiği Azovstal fabrika topraklarının
bombalanması ve bombalanması devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde Rus birlikleri, kontrolleri
altındaki Zelena Dolyna köyü yakınlarında güçlerini yoğunlaştırıyor. Ukrayna birlikleri de bu yönde
Lozova köyünden çekildi. Donetsk yakınlarında Marinka yakınlarında çatışmalar devam ediyor.
Rus ordusu Lyman'daki (Donetsk bölgesi) bölgesel travma hastanesini bombaladı. Donetsk
Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, bombardımanın Uragan MLRS'den yapıldığını
bildirdi.
Sloviansk askeri yönetiminin başkanı Vadim Liakh, Rus birliklerinin gece şehri bombaladığını
bildirdi.
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Toplamda, Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Rus birlikleri gün boyunca 20 yerleşim
bölgesini (Oleksandrivka, Svitlodarsk ve Dobropillia dahil) bombaladı. 34 sivil nesneler hasar
gördü. Bombardıman sonucu en az 3 sivil hayatını kaybetti (Marinka, Zelene Pole ve Novosilka
Druha'da) ve 7 kişi yaralandı.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev, Rus birliklerinin Zaporizhzhia yönünde
bölgenin derinliklerine doğru ilerlemeye çalıştıklarını bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanlığı, Zelene Pole köyü yönünde saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.
Ayrıca Rus birlikleri Huliaipole yakınlarındaki köyleri bombalamaya devam ediyor.
Güney yönü:
Rus birlikleri, Mykolaiv şehri yönünde bir taarruz için elverişli koşullar yaratmak amacıyla, Kherson
ve Mykolaiv bölgelerinin sınırına yakın Ukrayna mevzilerini bombalıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava savunma sisteminin bu yönde Skadovsk yakınlarında bir S300VM hava savunma sistemi pilinin konuşlandırılmasıyla güçlendirildiğini bildirdi.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 22 Nisan'da
güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorların açılmadığını bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 21 Nisan gün sonu itibarıyla, Ukrayna'da Rusya
Federasyonu'nun saldırganlığı sonucu 5381 sivilin hayatını kaybettiğini (2435 kişi öldü, 2946 kişi
yaralandı) kaydetti.
Çocuk savcıları, Ukrayna'da 594'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 22 Nisan sabahı itibariyle
resmi ölü çocuk sayısı değişmemiş (208) ancak yaralanan çocuk sayısı artmış (386).
Mariupol şehir yetkilileri, Rus ordusu tarafından öldürülen Mariupol sakinlerinin gömülebileceği 45'e
25 metre boyutlarında bir toplu mezar olan Vynohradne köyündeki başka bir toplu mezar hakkında
bilgi aldı.
Kyiv bölgesi polis şefi Andrii Niebytov, kolluk kuvvetlerinin bölgenin kurtarılmış topraklarında 1.084
sivilin cesedini bulduğunu belirtti. Bu insanların %75'e kadarı hafif silahlarla öldürüldü, bu da Rus
ordusunun sivillere karşı işlediği suçları gösteriyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rus birliklerinin Ukrayna'da işlediği savaş
suçlarına dair yeterli kanıt bulunduğunu belirtti. Bunlar arasında ayrım gözetmeksizin
bombardıman, yerleşim yerlerinin bombalanması ve geçici olarak işgal edilen bölgelerde sivillerin
infazı yer alıyor. Suçların gerçek boyutu hala netlik kazanmaya devam ediyor. BM yetkilileri,
Bucha'ya yaptıkları görev sırasında yaklaşık 50 sivilin öldürüldüğünü belgeledi. Konuştukları
hemen hemen her Bucha sakini, bir akrabanın, bir komşunun ve hatta bir yabancının ölümünü
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anlattı. Bucha'nın benzersiz bir vaka olmadığı, Şubat ve Mart aylarında Rus güçlerinin kontrolünde
olan Kyiv, Chernihiv, Kharkiv ve Sumi bölgelerinde benzer suçların başka yerlerde de işlenmiş
olabileceği vurgulandı.
Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, takasın bir parçası olarak serbest
bırakılan Ukraynalı savaş esirlerinin aşağılayıcı ve insanlık dışı gözaltı koşullarını tanımladığını
bildirdi. Sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir yerde tutuldular, bunun sonucunda ellerinde ve
ayaklarında donma oldu; ayrıca tutsaklara yemek verilmedi.
İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, savaş sırasında kurtarma ekiplerinin enkaz altından 1200'den
fazla kişiyi çıkardığını; 70 binden fazla patlayıcı nesneyi etkisiz hale getirdi; yetkililer ve gönüllülerle
birlikte 300 binden fazla kişinin tehlikeli bölgelerden tahliyesini sağladı.
EKONOMİK DURUM
ABD, Ukrayna'ya 500 milyon dolar tutarında ek doğrudan mali yardım sağlayacak. Fonlar,
ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve savaş zamanında - maaşlar, emekli maaşları, sosyal yardımlar
- korumalı harcamaları sağlamak için hibe yardımı şeklinde devlet bütçesine gidecek.
Başbakan Denys Shmyhal'e göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kyiv'de bir
bölge ofisi açmayı planlıyor.
Başkan Rostyslav Shurma Ofisi Başkan Yardımcısı'na göre, Ukrayna pratikte temel ürün
stoklarının savaş öncesi seviyesine geri döndü.
Açık verilerle çalışma platformunun istatistiklerine göre, Opendatabot 24 Şubat 2022'den sonra
Ukrayna'da 10 binden fazla bireysel girişimci ve 1.200'den fazla şirket kaydetti (22 Nisan itibariyle).
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Washington'a yaptıkları bir çalışma ziyareti sırasında Başbakan Denys Shmyhal ve ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin, Rus işgali karşısında ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmek için
Ukrayna'nın askeri ve mali desteğini sürdürmenin önemini tartıştılar. Ukrayna hükümeti başkanı
ABD Ulaştırma Bakanı Peter Buttigieg ile bir araya geldi ve Ukrayna'nın altyapısını ve lojistik
rotalarını restore etme olasılığını tartıştı. Denys Shmyhal ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo
ile de gerçekleşen görüşmede, taraflar ikili ticaretin geliştirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması ve
Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldı.
Denys Shmyhal, ABD'de Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de
bir araya gelerek, Kanada halkına maddi ve askeri yardımları için teşekkür etti. Görüşmede, Rus
işgaline karşı mücadelede Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi ele alındı.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă ile görüştü. Taraflar,
Ukrayna ihracat rotalarını çeşitlendirmenin yollarına odaklanarak ticaret, enerji ve altyapı işbirliğinin
geliştirilmesini tartıştılar.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Federasyonu Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı.
Putin'i Mariupol'a insani koridorlar açmaya çağırdı. Benzer bir çağrı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaptığı açıklamada da yer alıyor.
Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından askeri desteği artıyor. ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri
Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD'nin şimdiden Ukrayna'ya çoklu fırlatma roket sistemleri
(MLRS) sağladığını söyledi. Kanada ve ABD de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 4 adet M777 obüs ve
mühimmat teslim etti. Fransa, Ukrayna'ya bir grup Milan tanksavar füzesi ve Sezar kundağı motorlu
obüs tedarik etmeye hazır. Belçika da silah tedarik etmeye hazır olduğunu ilan etti.
Almanya Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Bakanı Svenja Schulze, Almanya'nın Rus işgali sırasında
yıkılan altyapı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için evlerin yeniden inşası için Ukrayna'ya 37
milyon avro sağlamayı planladığını söyledi.
Avustralya, yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının listesini genişletti. 147 kişiyi (Ukrayna'nın
Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığının yasadışı tanınmasını
desteklemek için Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'nin 144 senatörü ile Vladimir Putin ve
kızları) içeriyor. Sergey Lavrov).
Rusya ile müzakerelere katılan Ukrayna heyetinin başkanı Davyd Arakhamiia, Ukrayna ve Rusya
temsilcileri arasında 21-22 Nisan'da çevrimiçi olarak yeni bir müzakere turu yapıldığını doğruladı.

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.

