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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri doğu Ukrayna'da ilerliyor. Ana savaşlar Donetsk, Luhansk ve Kharkiv bölgelerinin
topraklarında gerçekleşiyor. Güney yönünde - Kryvyi Rih ve Mykolaiv'e - bir Rus saldırısı tehlikesi
devam ediyor.
Provokasyonlar sözde "Pridnestrovian Moldova Cumhuriyeti" topraklarında devam ediyor. Amaçları,
Ukrayna'yı, fiili olarak Rusya Federasyonu'nun kontrolü altındaki Moldova makamları tarafından
kontrol edilmeyen bu yerleşim bölgesine karşı saldırgan eylemlerle suçlamaktır. Ukrayna Dışişleri
Bakanlığı, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde meydana gelen olaylarda Ukrayna'nın herhangi
bir ilgisi olduğunu yalanladı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus topraklarından gelen bombardıman nedeniyle Sumy
bölgesinde devlet sınırına yakın ek geçici güvenlik kısıtlamaları getirildiğini bildirdi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv bölgesinin bombardımanı devam ediyor. Ön bilgilere göre Kharkiv'da son 24 saatte 3 kişi
öldü, 7 kişi yaralandı; Bölgede 5 kişi daha yaralandı.
Topçu tarafından desteklenen Rus birlikleri, Izium bölgesinden Barvinkove yönünde ilerlemeye
devam ediyor. Operasyonun kuzey kanadını güvence altına alarak, Zavody yerleşimini ele
geçirdikleri Velyka Komyshuvakha bölgesinde başarılı oldular.
Luhansk bölgesinde Rus birlikleri Rubizhne ve Popasna'yı ele geçirmeye çalışıyor ve Nyzhnie ve
Orikhove yerleşimleri yönünde bir taarruza öncülük ediyor. Bölgedeki yerleşim yerlerinin
bombardımanı devam ediyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi, Popasna'da çok katlı bir binaya top
mermisinin isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu'nun Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gladkov, Staraya Nelidovka köyü
yakınlarındaki bir mühimmat deposunun alev aldığını ve çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Marinka'yı ele geçirme girişimleri devam ediyor. Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Zarichne yerleşiminin ele geçirildiği bölgenin kuzeyindeki Lyman
kasabasına yönelik bir taarruz için Rus kuvvetlerinin yoğunlaştığını ve Yampil için mücadelenin
devam ettiğini bildirdi. Rus birlikleri de Kurakhove yönünde taarruzlar başlatıyor. Mariupol'daki
Azovstal fabrikasının topraklarına yönelik topçu ve hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Rus birliklerinin Avdiivka'ya hava saldırısı
düzenlediğini bildirdi. Krasnohorivka'nın bombalanması sonucunda kasaba elektriksiz kaldı. Ayrıca
New-York, Travneve, Marinka, Velyka Novosilka ve Lyman da gündüz saatlerinde top ateşine
tutuldu. İlk bilgilere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Rus ordusunun Trudoliubivka yönünde
taarruz askeri operasyonları yürüttüğünü bildirdi. Bombardıman sonucunda Polohy, Vasylivka,
Molochansk ve Orikhiv'de konutlar ve altyapı tesisleri hasar gördü.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, 26 Nisan sabahı Zaporizhzhia'ya düzenlenen roketli saldırının
sonuçlarını açıkladı. Yerel bir işletmenin altyapı tesisleri hasar gördü. Ön bilgilere göre 1 kişi öldü, 1
kişi daha yaralandı.
Güney yönü:
Mykolaiv'in bombardımanı devam ediyor. 25-26 Nisan gecesi kentte açılan ateş sonucu en az 1 kişi
hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Oleksandr Sienkevych, şehir yetkililerinin Rus birlikleri tarafından
yeni bir taarruza ve olası bir şehir kuşatmasına hazırlandığını belirtti.
Kherson bölgesinde, Kryvyi Rih yönünde MLRS ve diğer silah türlerinden bombardıman devam
ediyor. Kryvyi Rih'in askeri yönetim başkanı Oleksandr Vilkul'a göre, siviller arasında yaralı bir kişi
var.
Rus birlikleri Odesa bölgesine füze saldırısı düzenledi. Bölgenin Bolhrad, Bilhorod-Dnistrovskyi ve
İzmail ilçelerine ulaşım sağlayan Körfez'deki Dinyester Halici üzerindeki köprü hasar gördü. Gün
boyunca, köprü boyunca karayolu ve demiryolu trafiği restore edildi.
"Güney" Operasyon Komutanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak işgal edilen Zmiinyi
Adası'ndaki Rus mevzilerine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Sözde Pridnestrovian Moldovya Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rus askeri birliği, tam olarak
savaşa hazır hale getirildi.
Bilgi çatışması
Kendi kendini "Pridnestrovian Moldova Cumhuriyeti" ilan eden "içişleri bakanlığı", Mayak
yerleşiminde sabah saatlerinde iki patlamanın infilak ettiğini bildirdi. Daha sonra Rus radyosu
yayınlayan iki antenin bozulduğu öğrenildi. Sırasıyla, kendi kendini ilan eden PMR'nin "başkanı"
Vadim Krasnoselsky, Parkany köyü yakınlarındaki bir askeri birliğe yapılan üçüncü saldırıdan
bahsetti.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester'deki patlamaların ve tırmanma girişimlerinin
tanınmayan bölge içindeki güçlerle bağlantılı olduğunu belirtti.
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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleh Nikolenko, Ukrayna'nın Moldova'nın uluslararası kabul görmüş
sınırları içinde toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Transdinyester'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam
ölçekli bir savaşına sokma girişimlerini kınadığını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya Federasyonu'nun Transdinyester'e
füze saldırısı provokasyonu hazırladığı konusunda uyarıyor. Bölge sakinleri, görünüşe göre Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri'nden saldırı hakkında uyarıda bulunan kısa mesajlar almaya başladı.
İNSANİ DURUM
25 Nisan 2022 itibariyle Rusya Federasyonu'nun kapsamlı silahlı saldırısının başlamasından bu
yana, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da 5.840 sivilin öldüğünü (2.729 ölü ve 3.111
yaralı) kaydetti.
Çocuk savcıları, 26 Nisan itibariyle, Rusya Federasyonu'nun saldırganlığı sonucunda Ukrayna'da
608'den fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. 217 çocuk öldü ve 391'den fazla kişi yaralandı.
Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andriushchenko, Rus ordusunun yerel erkek sakinleri
onlar için çalışmaya, molozları kaldırmaya ve toplu mezarlar kurmaya zorladığını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni Mariupol'dan güvenli bir insani
koridor sağlanmasına yardım etmeye çağırdı.
Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Verkhovna Rada, Liudmyla Denysova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin
savaş esirlerinin Rostov bölgesindeki Rus kolonilerinde tutulduğunu bildirdi. Bu amaçla Rusya'nın
güneyindeki iki ceza infaz kurumu savaş esirleri için kamplara dönüştürüldü. POW'lar ayrıca Vyazma,
Taganrog, Moskova ve Bryansk bölgesindeki mahkeme öncesi gözaltı tesislerine yerleştirildi. Aynı
zamanda, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde, cezaevlerinin savaş esirleri için
kamplara dönüştürülmesi resmi olarak yapılmamıştır.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna'da 300 bin kilometrekareden fazla bölgenin mayın
temizliğine tabi olduğunu söyledi. Şimdi planlı mayınlar veya savaş ve bombardımanın sonuçları
nedeniyle tehlikeli olmaya devam ediyorlar.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, 4-31 Mart 2022 tarihlerinde Kyiv, Bucha'da meydana gelen olaylar
hakkında bir rapor yayınladı. Rapor, Rus ordusunun Bucha'nın işgali sırasındaki eylemlerinin savaş
suçlarının özelliklerini taşıdığına dair yeterli kanıt sunuyor.
EKONOMİK DURUM
ABD yayını The Washington Post, Maliye Bakanı Serhii Marchenko'ya atıfta bulunarak, Ukrayna'nın
ABD'den ayda en az 2 milyar dolar ekonomik yardım istediğini bildirdi.

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

Enerji Bakanı Herman Galushchenko'ya göre, Varşova'da Ukrenergo'ya Avrupa enerji sistemi
ENTSO-E'de gözlemci üye statüsü vermek için bir anlaşma imzalandı.
Ekonomik Güvenlik Bürosu Direktörü Vadym Melnyk, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da yerleşik ve
yerleşik olmayanlar tarafından AB ülkelerine döviz fonlarının ve değerli eşyaların çekilmesinin 3
milyar avrodan fazla olduğunu söyledi.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, hükümetin düşmanlıkların sonuçlarının ortadan kaldırılması ve
kritik altyapının yeniden başlatılması için ek 400 milyon UAH tahsis ettiğini belirtti.
Alman hükümeti, Ukrayna'dan uluslararası pazarlara tahıl ihracatının organize edilmesinde yardım
sunuyor. Almanya Ulaştırma Bakanlığı, kargo demiryolu taşımacılığı için Deutsche Bahn AG
şirketinin yardımıyla tahıl ihraç etmeyi planlıyor. Ayrıca Almanya, Ukrayna, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya ve Romanya'daki demiryolu taşımacılığının temsiliyle bu süreci koordine
etmek için halihazırda müzakere ediyor.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Almanya'daki Ramstein Hava Kuvvetleri Üssü'nde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Savunma Danışma
Grubu'nun Ukrayna konulu toplantısı düzenlendi. Toplantının temel amacı, Ukrayna'ya askeri
yardımı senkronize etmek ve koordine etmekti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, önümüzdeki toplantı için Temas Grubu'nun aylık bir toplantısının
planlandığını belirtti. Görüşmede Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batılı ortaklara Ukrayna'nın
ihtiyaç duyduğu modern silahların bir listesini verdi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht,
Almanya'nın Ukrayna'ya Gepard uçaksavar silahları da dahil olmak üzere ağır silahlar sağlayacağını
doğruladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Kyiv'de Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă ile bir
araya geldi. Savunma ve insani desteğin yanı sıra Romanya'nın Rusya Federasyonu'na karşı
uygulanan yaptırımlar konusundaki net tutumundan dolayı teşekkür etti.
Volodymyr Zelenskyi, IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile de bir görüşme yaptı. Taraflar,
Rusya'nın oluşturduğu tehditleri ve dünyayı Rus eylemlerinden daha güvenli hale getirebilecek
önlemleri tartıştı.
Zelenskyi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile de telefon görüşmesi yaptı. Rus saldırganlığına
karşı koyma konusunda brifing verdi ve Japonya'ya önemli desteği için teşekkür etti. Taraflar, savaş
sonrası etkileşim olasılıklarını tartıştılar. Zelenskyi, Japonya'nın Ukrayna ile ilgili gelecekteki güvenlik
garantilerine taraf olacağı umudunu dile getirdi.
İngiliz Parlamento Silahlı Kuvvetler Müsteşarı James Heappey, Ukrayna'nın İngiliz tarafının aktardığı
silahları Rus birliklerinin lojistik yeteneklerini baltalamak için Rus topraklarına saldırmak için

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

kullanmasını meşru gördüğünü açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yapılacak
yardımın yalnızca savunma silahlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini de belirtiyor.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin'in Rus petrolü ithalatını durdurmaya hazır olduğunu
belirtti. Alternatif arz kaynaklarının gün içinde bulunabileceğini söyledi.
BM Genel Sekreteri António Guterres, Moskova'yı ziyaret ederek burada Rusya Dışişleri Bakanı
Sergei Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Genel sekreter, BM'nin
Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini, örgütün tüzüğü ile çelişen egemen bir devletin toprak
bütünlüğünün ihlali olarak gördüğünü söyledi. António Guterres, insani koridorlar sağlamak için BMRusya-Ukrayna formatında bir temas grubu oluşturulmasını önerdi.
Polonya hükümeti, 15 Rus oligarkına ve 35 Rus ve Belarus şirketine ve Polonya'daki yan
kuruluşlarına yaptırım uyguladı. Bunlar arasında Gazprom, Novatek ve Kaspersky Lab
bulunmaktadır. Liste genişletilecek çünkü Polonya servisleri şu anda açık deniz bölgelerindeki
tescilleri nedeniyle nihai Rus yararlanıcılarını gizleyen şirketleri belirlemeye çalışıyor.

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.

