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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, kuzeyde Izium (Kharkiv bölgesi) bölgesinden ve güneyde Kurakhove'ye (Donetsk 
bölgesi) doğru ilerleyen Ortak Kuvvetler operasyonu alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 
birimlerini kuşatma girişimlerine devam ediyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Rus ordusunun sınıra yakın Esman 
topluluğunun topraklarını bombaladığını belirtti. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv bölgesinin bombardımanı devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh 
Syniehubov, 27 Nisan akşamı itibarıyla bölgede 4 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Rus birliklerinin temas hattının yakınında 
bulunan Hirske Topluluğu topraklarına ateş açtığını söyledi. Ön bilgilere göre en az 1 kişi hayatını 
kaybetti. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi de gün boyunca Lysychansk'ın ağır bombardımanı 
olduğunu bildirdi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri, Donetsk bölgesinin kuzeyindeki Lyman kasabasına saldırmaya hazırlanıyor. Donetsk 
yakınlarındaki Avdiivka'nın bombardımanını yoğunlaştırdılar. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi 
başkanı Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun şehri iki kez fosforlu mermilerle bombaladığını bildirdi. 
Avdiivka'da bombardıman sonucunda çok sayıda yangın çıkarken, ön bilgilere göre en az 1 kişi 
yaralandı. Bölgenin diğer ilçelerinde de gün içinde 1 kişi hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Rus ordusunun Zaporizhzhia yönünde 
kendi taktik pozisyonlarını geliştirmeye çalıştığını bildirdi. Özellikle bu amaçla konut altyapısına hava 
saldırılarına ve topçu ateşine devam ediyorlar. 

Dnipro yönü: 

Kryvyi Rih yönünde düşman bombardımanının yoğunluğu artıyor. Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri 
İdaresi'ne göre, Rus birlikleri Zelenodolsk kasabasını ve komşu köyleri topçu ateşiyle bombaladı. 
Zelenodolsk'ta bir enerji altyapı şirketi vuruldu, 1 kişi yaralandı. 

Güney yönü: 
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Rusya, Odesa bölgesinin güney kısmını kesmeye ve Ukrayna'yı Romanya'ya bağlayan otoyollardan 
birini kapatmaya çalışıyor. Bu amaçla, Rus birlikleri, Zatoka'da (Odesa bölgesi) Dinyester Haliçini 
geçen bir karayolu ve demiryolu köprüsüne tekrarlanan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. 

Ayrıca Rus ordusu, Mykolaiv ve Kryvyi Rih yönlerine yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya devam 
ediyor. 

Geçici olarak işgal edilen Kherson'da yerel televizyon merkezinin yakınında patlamalar duyuldu. 
Bunun üzerine şehirde Rus televizyonunun yayını durduruldu. 

Bilgi çatışması 

Amerikan şirketi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sayısız siber saldırı kullanmasına ilişkin bir 
rapor yayınladı. Rapor, Rusya tarafından buna karşılık gelen siber saldırıların Mart 2021'den bu yana 
Ukrayna siber alanında yoğunlaştığını gösteriyor. Bu dönemde Rusya Federasyonu tarafından 
yapılan siber saldırıların yüzde 40'ından fazlası kritik altyapı sektöründeki kuruluşlara karşı 
gerçekleştirildi ve yüzde 30'u daha Ukrayna devlet kurumlarına karşı. 

İNSANİ DURUM 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 26 Nisan 2022 itibariyle Ukrayna'da 5.939 sivil kayıp kaydetti 
(2.787 ölü ve 3.152 yaralı). Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırısı sonucunda 610'dan fazla çocuk 
acı çekti. Resmi savcılık verilerine göre 27 Nisan sabahı itibariyle 217 çocuk öldü ve 393'ten fazla 
kişi yaralandı. 

BM Mülteci Ajansı, 28 Nisan itibariyle, Rus işgali sonucunda 5,37 milyon insanın (%90'ı kadın ve 
çocuk) Ukrayna'yı terk ettiğini tahmin ediyor. 

Ombudsman Liudmyla Denisova, Nisan ayının ilk yarısında Rus ordusunun cinsel şiddet vakaları 
hakkında Ukraynalılardan yaklaşık 400 çağrı geldiğini bildirdi. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rus ordusu tarafından geçici olarak işgal 
edilen bölgelerde geniş çaplı "filtreleme faaliyetleri" yürütüldüğünü bildirdi. Kurbanlar çoğunlukla 
zorunlu askerlik çağındaki erkeklerdir (öncelikle ATO/JFO gazileri, eski askeri ve kolluk kuvvetleri 
görevlileri ve Ukrayna yanlısı eylemciler). 

İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz ve Çatışma Direktörü Ida Sawyer, diğer devletleri, uluslararası 
kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerini Ukrayna'daki savaş suçlarını soruşturma çabalarına 
katılmaya çağırdı. 

Dünya Sağlık Örgütü, tıbbi tesislere, ulaşıma, personele, hastalara, malzemelere ve depolara yönelik 
olanlar da dahil olmak üzere Ukrayna sağlık sistemine yönelik saldırıların devam ettiğini bildirdi. 
Büyük çaplı Rus işgalinin başlangıcından bu yana, 28 Nisan itibariyle, 73 ölüm ve 52 yaralanma ile 
sonuçlanan 171 olay kaydedildi. 
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoshenko, çatışmalar sonucunda Ukrayna'da 
18.000'den fazla altyapı nesnesinin yok edildiğini açıkladı. 

Eğitim ve Bilim Bakanı Serhii Shkarlet, Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'da 102 eğitim 
kurumunun (okul, kreş ve üniversite) tamamen yıkıldığını belirtti. 1.412 eğitim kurumu daha hasar 
gördü. 

Rezistans 

Geçici olarak işgal edilen Herson sakinleri, bölgenin işgalini ve Rusya'nın düzenlemeyi planladığı 
olası bir referandumu protesto etmek için bir miting düzenledi. Rus ordusu mitingi sersemletici bomba 
ve göz yaşartıcı gazla dağıttı. 4 kişi yaralandı ve yandı. 

EKONOMİK DURUM 

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı tüm ihracatlara yönelik ithalat vergilerinin 
bir yıl süreyle askıya alınmasını önerdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, bu girişimin 
ayrıntılarını Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Konuşmasında, 
Ukrayna'nın savaş koşullarında ekonomik aktiviteyi mümkün olduğunca sürdürmesine izin vereceğini 
vurgulayarak öneriyi destekledi. 

Ulusal Banka, Nisan ayında 50 milyar UAH askeri tahvil satın alarak uygun miktarda emisyon 
gerçekleştirdi. Bu ay askeri tahvil alımındaki artış, öncelikle vergi değişiklikleri ve düşük uluslararası 
finansman hacmi nedeniyle artan bütçe ihtiyacı ile açıklanıyor. 

Başbakan Denys Shmyhal, Ukrayna'nın GSYİH'sinin 2022'de %30-50 oranında düşebileceğini kabul 
ediyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Zelenskyi ile Ukrayna'nın 
insani desteğini genişletme ve sivillerin düşmanlıklardan tahliyesini sağlama konusunu görüşmeyi 
planlıyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile gıda 
güvenliği sorununu görüştü ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek için 
teşekkür etti. Zelenskyi, görüşmeler sırasında Widodo'nun kendisini Kasım 2022'de Endonezya'da 
yapılacak G20 toplantısına katılmaya davet ettiğini de söyledi. 

Volodymyr Zelenskyi, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüştü. İtalya'nın Rusya'ya karşı 
yaptırımları sıkılaştırmaya verdiği desteğin yanı sıra 100.000'den fazla Ukraynalı mülteciye barınak 
sağladığı için minnettarlığını dile getirdi. 
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın yakıt için Rus rublesi ödemeyi 
reddeden Polonya ve Bulgaristan gibi Avrupalı tüketicilere gaz arzını askıya almasını kabul edilemez 
buluyor. Von der Leyen'e göre bu bir şantaj unsurudur ve Rusya'nın tedarikçi olarak güvenilmezliğini 
göstermektedir. 

İsviçre Federal Konseyi, Rusya'ya ek yaptırımlar getirdi. Yeni önlemler arasında, belirli Rus mal 
kategorilerinin ithalatının engellenmesi, Rus devlet ve kamu kuruluşlarına desteğin yasaklanması ve 
Rus vatandaşları veya Rusya'da ikamet eden bireyler veya tüzel kişiler için tröstlerin kaydedilmesi 
yer alıyor. 

Aynı zamanda, İsviçre hükümeti tarafsızlık politikasını öne sürerek, Alman Gepard kundağı motorlu 
uçaksavar topçu birimlerinde kullanılan İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç 
edilmesini veto etti. Business Insider'a göre sorun, Brezilya'nın ilgili mühimmatı Ukrayna'ya satma 
anlaşması sayesinde çözülebilir. 

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Rus basınında Viyana'nın Rus doğalgazını ruble olarak 
ödemeyi kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), olağanüstü toplantıda Rusya'nın üyeliğini askıya 
aldı. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE), Rusya'nın askeri-politik liderliğine karşı uluslararası 
bir mahkeme kurulması çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. 

ABD Kongresi, ABD Başkanı'na Rusya'dan ve Ukrayna'ya yardım etmek için yaptırım uygulanan 
vatandaşlarından el konulan fonları kullanmaya çağıran sembolik bir yasa tasarısını onayladı. 

Kanada Parlamentosu Avam Kamarası oybirliğiyle Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki suçlarını 
soykırım olarak kabul etti. Bundan önce, bu tür kararlar Estonya ve Letonya parlamentoları tarafından 
alındı. 

 

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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