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OPERASYONEL DURUM 

Rusya, Ukrayna'nın ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını artırdı. Gün boyunca, orta ve batı 
Ukrayna'daki en az beş tren istasyonuna füze saldırısı düzenlendi. Bu nedenle, Rus askeri 
komutanlığı, Batı müttefiklerinden silah alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için lojistiği 
karmaşıklaştırmaya çalışıyor. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Zhytomyr bölgesinde, Korosten kasabasına karşı bir füze saldırısı başlatıldı. Saldırının hedefi 
demiryolu altyapısıydı. İlk bilgilere göre can kaybı olmadı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Rus birliklerinin Rus topraklarından 
Bilopillia'yı kışkırtıcı bir bombardıman gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv ve bölge merkezine yakın ilçelerin (Derhaçi ve Zolochiv ilçeleri) bombardımanı devam ediyor. 
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, gün içinde en az 4 sivil öldü, 9 kişi de yaralandı. 

Izium yönünde, Rus birlikleri Sloviansk'a daha fazla ulaşmak için Velyka Komyshuvakha ve 
Barvinkove'ye saldırmaya devam ediyor. 

Luhansk bölgesinde Rubizhne ve Popasna için mücadele devam ediyor. Buna ek olarak, Rus 
birliklerinin bölgenin batısındaki kentsel tip Novotoshkivske yerleşimini ele geçirdiği biliniyordu. 

Bölgenin nüfuslu bölgelerine yönelik bombardıman devam ediyor. Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi 
başkanı Serhii Haidai, Hirske, Lysychansk ve Rubizhne'deki konut binalarında yangın çıktığını 
bildirdi. Kreminna elektrik trafo merkezinin enerjisi kesildi ve bölgenin bir kısmı elektriksiz kaldı. 

Serhii Haidai'ye göre, geçici olarak işgal edilen Kreminna kasabasının belediye binasının 
topraklarında bir patlama meydana geldi ve Rus işgal kuvvetlerinin temsilcilerinin ölümüyle 
sonuçlandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Kuzey Donbas'ta, Rus birlikleri Sviatohirsk ve Lyman yönünde saldırılarını sürdürüyor. Cephenin orta 
kesiminde Avdiivka yakınlarına saldırılar düzenlerler. Güneyde Novomykhailivka ve Marinka 
yerleşimleri yönünde saldırılar devam ediyor. Mariupol'daki Azovstal fabrikasında Ukrayna ordusuna 
ve sivillere yönelik yoğun bombardıman ve ablukalar sürüyor. 
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi, bölgede gün içinde meydana gelen topçu ateşi sonucu en az 4 
kişinin (Lyman'da 2'si çocuk) öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını bildirdi. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Zaporizhzhia yönünde ilerleme 
girişiminde bulunduğunu bildirdi. 26 Nisan sabahı bölge topraklarına füze saldırısı düzenlendi. 

Güney yönü: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin Kherson'un sağ kıyısında, 
Kryvyi Rih ve Mykolaiv yönlerinde tehdit oluşturduğunu bildirdi. 

Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Kim'e göre, Mykolaiv Paskalya tatillerinde 
bombardımana maruz kaldı. Buna ek olarak, Rus birliklerinin şehrin yakınında başarısız bir saldırı 
girişimi vardı. 

Odesa Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Marchenko, geçici olarak işgal edilen Kırım'dan 
bölgeye iki füze fırlatıldığını bildirdi. 

Podillia yönü: 

Rusya, önemli demiryolu tesislerine füze saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Vinnytsia Bölgesel 
Askeri İdaresi başkanı Serhii Borzov'a göre, Rus birlikleri Zhmerynka ve Koziatyn'deki altyapı 
tesislerini bombaladı. Vinnytsia bölge savcılığından alınan ön verilere göre, 5 kişi öldü, 18 kişi de 
yaralandı. 

Batı yönü: 

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Kozytskyi, Lviv bölgesindeki füze saldırılarının Krasne 
tren istasyonunda patlamayla sonuçlandığını bildirdi. 

Rivne Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitalii Koval'a göre, Zdolbuniv bölgesindeki demiryolu 
altyapısına üç füze saldırısı düzenlendi. Sonuç olarak, çevredeki yaklaşık 20 ev hasar gördü, 1 kişi 
yaralandı. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Transdinyester'deki Tiraspol'deki 
patlamaların, Ukrayna ile savaşı haklı çıkarmak veya sözde "Pridnestrovian Moldova Cumhuriyeti" 
dahil etmek için organize edilen Rus özel servislerinin bir provokasyonu olduğunu belirtiyor. 
Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlarda. Ukrayna istihbaratı, sözde PMR liderlerinin birkaç gün önce 
bu tür olaylara hazırlanmaya başladığı bilgisine sahip. 

Rusya Federasyonu, Telegram'da Ukrayna Güvenlik Servisi'nin sahte bir sohbet robotunu oluşturdu 
ve böylece Ukrayna Güvenlik Servisi'nin resmi sohbet robotunun yardımıyla yürütülen Rus 
birliklerinin hareketi hakkında bilgi toplama kampanyasını bozmaya çalıştı. 
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus özel servislerinin Rus propagandacı Vladimir Solovyov'a yönelik bir 
suikast girişiminin hazırlanmasına katıldıkları yönündeki raporu yalanladı. Ukrayna Güvenlik Servisi, 
Rus Federal Güvenlik Servisi'nin bir grup milliyetçi teröristin tutuklandığı iddiasıyla ilgili bilgilerinin, 
yerli Rus izleyicilere yönelik sahte bir propaganda olduğunu söylüyor. 

İNSANİ DURUM 

25 Nisan itibariyle, Mariupol'daki Azovstal'dan insani koridorların düzenlenmesi konusunda Rus 
birlikleriyle herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden 
Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Ukrayna'nın BM Genel Sekreteri António Guterres'ten tesis 
aracılığıyla insani bir koridor başlatmasını ve garanti etmesini istediğini bildirdi. Şu anda fabrikada 
binden fazla kadın, çocuk ve 500'den fazla yaralı var. Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun ve sivillerin 
bulunduğu fabrikayı uçak, top ve tanklarla basıyor. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 24 Nisan itibarıyla Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı 
işgalinin başlamasından bu yana 5.718 Ukraynalı sivilin öldüğünü kaydetti. 2.665 kişi öldü ve 3.053 
kişi yaralandı. Başsavcı Iryna Venediktova, Ukrayna savcılığına göre, 25 Nisan itibarıyla Ukrayna 
topraklarında 3 bin 818 sivilin öldürüldüğünü ve 4 binden fazla sivilin yaralandığını söyledi. 

25 Nisan 2022 sabahı çocuk savcılarının verilerine göre Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun 
saldırganlığı sonucunda 606'dan fazla çocuk yaralandı. 215 çocuk öldü ve 391'den fazla kişi 
yaralandı. 

Uydu görüntüleri Mariupol yakınlarında başka bir toplu mezarın işaretlerini gösterdi. Şehre 5 
kilometre uzaklıktaki Stary Krym köyünde 200 metreden uzun hendekler görüldü. 

Ukrayna Sosyal Politika Bakanı Maryna Lazebna, eyalette sıkıyönetim ilan edildikten sonra 2 
milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olarak kayıt altına alındığını bildirdi. 
Bunlardan 1,9 milyonu ilk kez ülke içinde yerinden edilmiş kişiler oldu. 

Ukrayna Şehirler Birliği başkanı ve Kyiv Belediye Başkanı Vitalii Klitschko'ya göre, iki yerel topluluk 
başkanı - Novouspenivka köy konseyinden Ivan Senyk ve Kyrylivka köy konseyinden Ivan Malieiev 
- Rus esaretinden serbest bırakıldı. 

Rus ordusu, Kherson bölgesinde Kryvyi Rih istikametinde yer alan Velyka Oleksandrivka kent tipi 
yerleşim yerindeki sakinleri yerleşimi terk etmeye zorluyor. Düzene uyulmaması durumunda, zorunlu 
tahliye tehdidinde bulunurlar. Ayrıca Kherson Belediye Başkanı Ihor Kolykhaiev, Rus ordusunun 
Kherson belediye meclisi binasını ele geçirdiğini bildirdi. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi, geniş çaplı Rus işgalinin bir sonucu olarak bölgedeki sivil altyapının 
tahribatına ilişkin verileri özetledi. 25 Nisan itibarıyla 65.185 özel konut ve 2.936 apartman hasar 
gördü. Aşağıdakiler de hasar görmüştür (Mariupol ve Volnovakha'daki yıkım hariç): 28 su tedarik 
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tesisi; 30 elektrik tedarik tesisi; 73 gaz tedarik tesisi; 87 kültürel tesis; 122 eğitim kurumu; 48 sağlık 
tesisi; 8 kazan dairesi; 332 demiryolu tesisi; ve 22 köprü. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Ulusal Bankası'nın basın servisi, Hükümetin askeri tahvil satışından eşdeğer olarak yaklaşık 
45 milyar Grivnası topladığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Adalet Bakanlığı ile birlikte Ukrayna'ya verilen zararın tazmini olarak 
yurtdışında dondurulan Rus fonlarının geri alınması için bir mekanizma geliştirdi. 

İngiliz hükümetinin basın servisi, İngiltere'nin 2023'ten itibaren Ukrayna için tam olarak faaliyete 
geçmesi gereken serbest ticaret anlaşması kapsamında Ukrayna ihracatına yönelik tüm vergileri ve 
kısıtlamaları iptal ettiğini bildirdi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. O, Slovakya'daki 
ABD büyükelçiliğine başkanlık eden ve daha önce Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri 
Bürosu'nda Doğu Avrupa işlerinden sorumlu olan Bridget Brink'in bu göreve atanmasını önerdi. 

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı tankların Ukrayna'ya transferini doğruladı ve 
Ukraynalı ortakların güvenliği için sayılarının açıklanmayacağını kaydetti. 

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Starstreak uçaksavar füze rampalarıyla donatılmış Stormer 
zırhlı personel taşıyıcılarını Ukrayna'ya transfer etmeye hazır olduğunu belirtti. 

Alman parlamentosundaki CDU/CSU fraksiyonu, Alman hükümetini Ukrayna'ya ağır silah 
göndermeye çağıran bir karar tasarısı hazırladı. Diğer siyasi partileri bu yönde ortak açıklama 
yapmaya teşvik eder. 

Danimarka, 2022 yılının Nisan ayının başlarında kurulan, savaşın yıprattığı Ukrayna enerji 
altyapısının yeniden inşası için Fon'a ilk katkıda bulunan ülke oldu. Bağışçıların ağırlıklı olarak AB 
üye ülkelerinden, uluslararası şirketlerden ve şirketlerden gelmesi bekleniyor. 

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Rus doğalgazını ruble olarak ödemeye hazır olduğu 
iddiasını yalanladı. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedarik edilmesinin NATO'nun 
"esas olarak Rusya ile savaş yürüttüğü" anlamına geldiğini ve "önemli nükleer savaş risklerine" işaret 
ettiğini söyledi. 
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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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