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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Harekatı bölgesinde Ukrayna birliklerini kuşatmak ve Luhansk ve 
Donetsk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak için saldırılarını artırıyor. İzium ve Lyman'ın yanına 
ilerlemeyi başardılar. Bombardıman doğu ve güneyde devam ediyor; Ukrayna'da (Odesa, 
Kremenchuk) altyapıya füze saldırıları düzenleniyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na göre, Çernihiv Bölgesi'ndeki sınır köyü Senkivka, 22 
Nisan akşamı bombalandı. Sınır muhafızları, Çernihiv bölgesinin kurtarılmasından bu yana Rus 
topraklarından dördüncü kez bombalandığını kaydetti. Rus kuvvetlerinden bölge. 

Rusya'nın Bryansk kentinde devlet şirketi Rosneft'e ait bir petrol deposunda yangın çıktı. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh 
Syniehubov'a göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirdi ve Derhachi 
bölgesindeki Bezruky, Slatine ve Prudianka yerleşimlerini Rus işgalinden kurtardı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin mevzilerini ve sivil 
altyapısını bombaladığını bildirdi. Ön verilere göre, 23-24 Nisan tarihlerinde, ana saldırılar 
Kharkiv'e ve Chuhuiv topluluğunun topraklarına yönelikti. İlk verilere göre bölgede en az 5 sivil 
hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. 

İzium yakınlarında da çatışmalar devam ediyor. Rus birlikleri Barvinkove ve Sloviansk yönünde 
ilerlemeye çalışıyor. Kurulka, Nova Dmytrivka, Virnopillia yerleşim yerlerinin yakınındaki Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri mevzilerini bombalıyorlar ve Velyka Komyshuvakha yakınlarında saldırı eylemleri 
gerçekleştiriyorlar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kupiansk kasabası 
yakınlarındaki İzium grubunun arkasında ek Rus Ordusu kuvvetlerinin yoğunlaştığını kaydetti. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, Popasna ve Rubizhne'yi ele geçirmek ve kontrol altına almak 
için çabalarını yoğunlaştırıyor; Sievierodonetsk'e bir saldırı için hazırlanıyorlar. Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, onu desteklemek için Krasna Nehri üzerinde bir duba inşa 
edildiğini bildirdi. Ayrıca, Rus birliklerinden oluşan Popasna grubunun bir kısmının kuzeye, 
Sievierodonetsk'e doğru ilerlediği kaydedildi. 

Luhansk bölgesinin yoğun bombardımanı devam ediyor. 23 Nisan'da Sievierodonetsk, Lysychansk 
ve Hirske Topluluğu'nun (Hirske ve Zolote) yerleşim yerlerinde 12 yerleşim yerinin bombalandığı 
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kaydedildi. Güncellenen verilere göre, ikincisinde 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ayrıca, Hirske 
Community'de yüksek basınçlı bir gaz boru hattı kırıldı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinin ön cephesinde çatışmalar devam ediyor. Güney kesiminde, Rusya 
Federasyonu birlikleri Kurakhove yönünde saldırıları yoğunlaştırdı. Marinka, Novomykhailivka ve 
Velyka Novosilka bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor. Bölgenin kuzeyinde, Rus ordusu Lyman'a 
ilerliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Zarichne yerleşimini kısmen işgal 
ettiklerini bildirdi. Mariupol'daki Azovstal fabrikasında da bombardıman ve topçu saldırıları devam 
ediyor. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, 23 Nisan'da bölgede en az 4 kişi öldü, 8 sivil yaralandı. 
24 Nisan'da Krasnohorivka'da (Ocheretyne topluluğu) açılan ateş sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. 
Aynı gün, Novoselivka'da 2 kişi ve Novomykhailivka'da 1 kişi bombardımanda öldü; bölgede en az 
5 kişi yaralandı. Avdiivka, MLRS'den bombalandı. Avdiivka kok kimya tesisi ateş altında kaldı. 

Zaporizhzhia bölgesi topraklarında çatışmalar devam ediyor. Rus ordusu, çabalarını Huliaipole 
bölgesinde yoğunlaştırıyor. 23 Nisan'da Zaliznychne ve Staroukrainka yerleşimleri orada 
MLRS'den bombalandı. Bombardıman, bölgenin başka bir bölümünde, Dnipro Nehri kıyısına yakın 
bir yerde de devam ediyor. 23 Nisan'da Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, Kamianske köyünde 
3 sivilin öldüğünü bildirdi. 24 Nisan'da Rus birliklerinin Vasilivka'yı bombaladığı bildirildi. 

Dnipro yönü: 

Dnipropetrovsk bölgesinde füze saldırıları devam ediyor. 23 Nisan'da Dnipro bölgesindeki bir köyün 
eteklerine bir roket düştü. 23-24 Nisan gecesi bölgenin Pavlohrad ilçesine füze saldırısı düzenlendi. 
Dnipropetrovsk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko, demiryolu altyapısına ve 
endüstriyel tesislere zarar verildiğini bildirdi; 1 kişi öldürüldü. 

Rus birlikleri, Kryvyi Rih yönünde Kherson ve Dnipropetrovsk bölgelerinin sınırındaki Ukrayna 
mevzilerini bombalıyor. Kryvyi Rih'in askeri idaresi başkanı Oleksandr Vilkul, Rus ordusunun 
önümüzdeki günlerde şehre bir taarruz başlatabileceğini belirtti. 

24 Nisan akşamı, Rus birlikleri Poltava bölgesi topraklarına füze saldırıları başlattı. Poltava 
Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Dmytro Lunin, saldırı sonucunda Kremençuk'taki termik santral ve 
petrol rafinerisinin hasar gördüğünü söyledi - 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Güney yönü: 

23 Nisan'da Rus ordusu Odesa'ya bir füze saldırısı başlattı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, roketin bir 
konut binasına çarpması sonucu 6 kişinin öldüğünü (üç aylık bir bebek dahil) ve 18 kişinin de 
yaralandığını bildirdi. 
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Kherson bölgesinin idari sınırları yakınında çatışmalar devam ediyor. "Güney" Harekât 
Komutanlığı, Kyselivka bölgesinde yoğunlaşan Rus birliklerine, onları Çornobaivka yönünde 
çekilmeye zorlayan bir saldırı olduğunu bildirdi. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Rusya'nın 
ateşkes garantisi vermediği için 23 ve 24 Nisan'da Mariupol'dan insani bir koridor açılmadığını 
açıkladı. 

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, 23 Nisan'da Rus birliklerinin 
şehirden yaklaşık 200 kadın ve çocuğu tahliye etme planını engellediğini söyledi. Sivilleri 
Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye götürmek yerine, Rus silahlı kuvvetleri tarafından geçici olarak 
işgal edilen Donetsk bölgesi Dokuchaievsk bölgesine tahliye otobüsleri gönderildi. 

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 24 
Şubat'tan bu yana 951 bin Ukrayna vatandaşı Rusya'ya sınır dışı edildi. Ukrayna Verkhovna Rada 
İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Rusya tarafından Mariupol'deki sivillerin Rusya 
Federasyonu topraklarına sınır dışı edilmesinin devam ettiğini ve daha sonra ülkenin uzak 
bölgelerine (Uzak Doğu dahil olmak üzere) zorla yeniden yerleştirilmelerine dikkat çekiyor). 
Ombudsman ayrıca, Rusya'nın 1949 Cenevre Sözleşmesini ihlal ederek, hapishaneleri özel 
kamplara dönüştürmeden Ukraynalı savaş esirlerini genel rejim kolonilerinde tutmaya devam 
ettiğini belirtti. 

Çocuk savcılarına göre, 24 Nisan sabahı itibariyle Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı silahlı işgali 
sonucunda Ukrayna'da 602'den fazla çocuk yaralandı. 213 çocuk öldü, 389'dan fazla çocuk 
yaralandı. 

Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı, Ukrayna'da kültürel mirasa karşı en az 242 Rus askeri 
savaş suçunun belgelendiğini bildiriyor. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi, Rus kuvvetlerinin bombardımanı sonucunda bölgedeki dini 
mekanlara zarar verdiğini kaydediyor. En az yedi Ortodoks kilisesi, Sievierodonetsk'te bir İslam 
kültür merkezi ve Evanjelik Vaftizciler için bir dua odası etkilendi. 

Rus birlikleri, geçici olarak işgal edilen Kharkiv, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinde zorunlu 
seferberlik yürütüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Kharkiv bölgesinde 
sağlık çalışanlarının Rus yaralılara tıbbi bakım sağlamak için zorla cepheye gönderildiğini bildirdi. 
Ombudsman Liudmyla Denisova'ya göre, Zaporizhzhia bölgesinde Rus askerleri ve Federal 
Güvenlik Servisi görevlileri, muharebe birimlerini yenilemek için asker arıyorlar. Rus birlikleri 
seferberlik önlemlerini sağlamak için Kherson bölgesinden Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara 
ayrılma olasılığını tamamen engelledi. 
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EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, hükümetin "eSupport" programı kapsamında mali yardım için 
başvuran girişimcilere (kişi başı 6,5 bin UAH) 1,1 milyar dolar ödediğini belirtti. 

Tarım Politikası Birinci Bakan Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna'daki savaşın şimdiden dünya 
tahıl ticaretinin yaklaşık %25'ini etkilediğini ve dünya fiyatlarının yükselmesine, gıda enflasyonuna 
ve Ukrayna ile Rusya'da gıdaya erişimin azalmasına yol açtığını kaydetti. 

Ukrayna Ulusal Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Genel Konseyi'nin toplantısına tarihte 
ilk kez davet edildi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

23 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris 
Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Rus saldırganlığına karşı koymanın acil sorunlarını 
tartıştılar. Zelenskyi, İngiltere'nin savunma desteği ve makro-finansal yardımı için minnettarlığını 
dile getirdi. Buna karşılık Johnson, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini desteklemeye ve Rus savaş 
suçlarına ilişkin kanıt toplamaya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Birleşik Krallık Başbakanı, 
ülkesinin yakın gelecekte büyükelçiliğini Kyiv'e iade etmeyi planladığına da söz verdi. 

24 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 
Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi ile 
askeri yardım ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silah tedarikini görüşmek üzere bir araya 
geldiler. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ve 15 müttefik devletin askeri ihtiyaçları 
için yaklaşık yarısı (322 milyon dolar) Ukrayna tarafına tahsis edilen 713 milyon dolar tutarında fon 
tahsis ettiği biliniyordu. 

24 Nisan'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Siyasiler Ukrayna'daki durumu ve Ukrayna-Rus müzakere 
sürecini görüştüler. Zelenskyi, Ukraynalı askeri ve sivil nüfusun engellendiği Mariupol'daki duruma 
özel ilgi gösterdi. 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ABD ziyareti sırasında ABD Enerji Bakan Yardımcısı David 
Turk ile görüştü. Tartışmanın ana konusu, ABD'den nükleer yakıt arzındaki artış ve Rus nükleer 
yakıtının yanı sıra petrol ve gaza ambargo getirilmesiydi. Denys Shmyhal, Ukrayna'yı eski haline 
getirme planını ve IMF yardımını daha fazla tartıştığı Uluslararası Para Fonu başkanı Kristalina 
Georgieva ile de bir araya geldi. 

Ayrıca Shmyhal ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, demiryolu sektöründe iki ülke 
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Bilhassa iki ülkenin 
ortak lojistik girişiminin yakın gelecekte gelişmesi meselesidir. Bu, Ukrayna ihracatının AB'ye ve 
diğer uluslararası pazarlara demiryolu taşımacılığı hacmini önemli ölçüde artıracaktır. 
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Ukrayna'daki BM kriz koordinatörü Amin Awad, Mariupol'daki kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil 
olmak üzere sivilleri tahliye etmek için çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. 

 

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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