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OPERASYONEL DURUM
Gün boyunca, Rus kuvvetleri cephede aktif taarruzlar yapmadı, konumlarını
sağlamlaştırmaya ve taktik durumu iyileştirmeye çalıştı. Ancak, devletin doğu ve
güneyindeki Ukrayna mevzilerini ve sivil altyapıyı bombalamaya devam etti. Kyiv'de ve
muharebe bölgesi dışındaki diğer şehirlerde roket saldırıları kaydedildi.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Rus birlikleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şehirde olduğu bir sırada Kyiv'i vurdu.
Başkentin Shevchenkivskyi semtinde şehir merkezindeki bir cisme ve bir konut binasına
roketler isabet etti, bunun sonucunda 10 kişi yaralandı.
Füzeler, önemli bir ulaşım merkezi olan Fastiv kasabasındaki (Kyiv bölgesi) demiryolu
altyapısını da vurdu.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus askeri güçleri Ukrayna'nın kuzey bölgeleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Özellikle Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus birliklerinin gün boyunca Çhernihiv bölgesinde
Ukrayna sınır muhafızlarına ait iki kontrol noktasını bombaladığını bildirdi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birlikleri, Kharkiv bölgesi topraklarını bombalamaya devam ediyor. Kharkiv Bölgesel
Askeri İdaresi'ne göre, son bir buçuk günde en az 6 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı.
İzium yakınlarında Rus birlikleri tarafından bir saldırı var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri,
Kharkiv'un doğusundaki Kutuzivka köyünü kurtardı.
Luhansk bölgesinde Rubizhne için çatışmalar devam ediyor. Luhansk Bölgesel Askeri
İdaresi başkanı Serhii Haidai, 27 Nisan'da bölgede 4 sivilin öldürüldüğünü; 4 kişi daha
yaralandı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus kuvvetleri Mariupol'da Azovstal tesisindeki Ukrayna birliklerini ablukaya alarak hava
saldırılarına devam ediyor. Rus birliklerinin Donetsk-Zaporizhzhia hattı boyunca kuzey
yönünde taarruzları devam ediyor.
New York'a (Donetsk bölgesi) düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 sivil hayatını kaybetti,
3 kişi de yaralandı. Ayrıca Marinka'da gün içinde 1 kişi de yaralandı.
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Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Rus ordusu Zaporizhzhia'ya roket saldırısı
başlattı. Ön bilgilere göre 3 kişi yaralandı, özel sektöre ait 2 ev hasar gördü.
Melitopol yakınlarında (Zaporizhzhia bölgesinin geçici olarak işgal edilmiş kısmı), Rus
ordusunun işgal altındaki Kırım'dan silah ve yakıt sağlamak için kullandığı bir demiryolu
köprüsü havaya uçtu.
Dnipro yönü:
Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko'ya göre, 28 Nisan'da
bölgede bir füze saldırısı gerçekleşti. Bir Rus füzesi terk edilmiş bir sanayi bölgesine çarptı.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kherson ve Mykolaiv bölgelerinin idari
sınırına yakın bir Rus saldırısını püskürttüğünü bildirdi.
Rus birlikleri Odesa'ya füze saldırısı düzenlemeye çalıştı. Odesa Bölgesel Askeri İdaresi
başkanı Maksym Marchenko, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından üç füzenin
önünün kesildiğini bildirdi.
Batı yönü:
Khmelnytskyi Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Hamalii, bölgenin Shepetivka
semtindeki bir altyapı tesisine füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Shepetivka önemli bir
demiryolu kavşağıdır.
Bilgi çatışması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ukrayna devlet kurumlarına yönelik hacker saldırıları
konusunda uyardı. Siber suçlular, Meterpreter adlı kötü amaçlı programla bilgisayarlara
saldıran "Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 576/22 sayılı benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri
hakkındaki Kararnamesi" konulu mektuplar gönderiyor.
İNSANİ DURUM
27 Nisan 2022 itibariyle Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı silahlı işgalinin başlamasından
bu yana, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da 6.009 sivil kayıp (2829 ölü, 3180
yaralı) kaydetti.
Başka bir mahkum değişimi gerçekleşti. 33 Ukraynalı asker ve 12 sivil Rus esaretinden
serbest bırakıldı.
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Kurtarılmış bölgelerde, mayın tehdidi şiddetli olmaya devam ediyor. Kyiv bölge polis şefi
Andrii Niebytov, 28 Nisan'da bölgede mayın patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin
de yaralandığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), savaş nedeniyle Ukrayna'da ortaya çıkan insani krizin,
nüfusun sağlığı ve refahı üzerinde trajik bir etkisi olduğu konusunda uyardı. Dolaşımdaki
çocuk felci, diğer çocukluk hastalıkları salgınları ve COVID-19'un daha fazla yayılması
riskinde önemli bir artışla birlikte nüfusun aşılanmasında bir aksama olmuştur.
Mariupol Belediye Meclisi, kendi topraklarında kalan şehir sakinlerinin (yaklaşık 100 bin kişi)
su eksikliği ve normal sıhhi ve hijyenik koşulların sağlanması nedeniyle tehlikede olduğunu
bildirdi. Mariupol'da bu nedenle, güçlü kolera, dizanteri ve Escherichia coli salgınları patlak
verebilir.
Zaporizhzhia bölge savcılığına göre, Rus ordusu Zaporizhzhia bölgesindeki Ukraynalı
çiftçilerden mahsul ve tarım ekipmanlarına el koyuyor ve onları geçici olarak işgal edilen
Kırım'a götürüyor. Ombudsman Liudmyla Denisova'ya göre, geçici olarak işgal edilen
bölgelerden yiyecek hırsızlığı, 1949 tarihli Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin
Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca
bir savaş suçudur.
EKONOMİK DURUM
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e göre ABD, Rusya Federasyonu Merkez
Bankası'ndan Ukrayna'ya dondurulan fonları transfer etmeyi düşünüyor. ABD Merkez
Bankası, Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 100 milyar dolarlık fonunu dondurdu.
Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Mykola Solskyi'nin Litvanya ziyareti sırasında, bir miktar
Ukrayna tahılının Litvanya'nın Klaipeda limanı üzerinden ihracatı konusunda anlaşmaya
varıldı.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
ABD Temsilciler Meclisi, Borç Verme-Kiralama ve Ukrayna'da demokrasinin korunmasına
ilişkin tasarıyı destekledi. Belgeye lehte ve 10 aleyhte 417 kongre üyesi vardı. Yeni tasarı,
Ukrayna'ya daha hızlı askeri silah, mühimmat ve teçhizat sağlamayı mümkün kılacaktır.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye 33 milyar dolarlık bir talepte
bulundu. Eşleşen finansman talebi, silah, mühimmat ve diğer askeri yardımlar için 20 milyar
dolardan fazlasının yanı sıra hükümete yapılan 8,5 milyar doları doğrudan ekonomik yardım
ve 3 milyar doları insani ve gıda yardımını içeriyor.
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Alman Federal Meclisi, hükümeti Ukrayna'ya ağır silah tedarikini genişletmeye ve
hızlandırmaya çağıran bir kararı onayladı. "Avrupa'da Barışı ve Özgürlüğü Savun —
Ukrayna'ya Kapsamlı Destek" başlıklı belge, CDU/CSU muhalefet bloğu ve koalisyon
partilerinin ortak önerisi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Kyiv'e gelen BM Genel Sekreteri António
Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna ve vatandaşlarına BM'nin mali ve insani
yardımının yanı sıra örgütün devletin savaş sonrası yeniden inşasına dahil edilmesinin
önemi tartışıldı. Rus savaş suçları için özel bir uluslararası mahkeme kurulması önerildi.
Volodymyr Zelenskyi, BM'yi Ukrayna vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na sınır dışı
edilmesini durdurmak için çaba göstermeye çağırdı. Ziyaretin ardından düzenlediği basın
toplantısında Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarının "felce uğradığını" ve bunun
da savaşı önlemeyi veya sona erdirmeyi imkansız hale getirdiğini itiraf etti.
BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, BM'yi,
sivillerin geçici olarak işgal edilen bölgelerden veya aktif savaş bölgesinden, özellikle
Mariupol'dan güvenli bir şekilde tahliyesi için insani koridorların önündeki engelleri
kaldırmaya daha fazla dahil olmaya çağırdı.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Ukrayna'yı ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı
Volodymyr Zelenskyi ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Bulgaristan'daki üretim
tesislerinde Ukrayna askeri teçhizatının onarımı konusunda işbirliği kurulmasını başlattılar.
Taraflar ayrıca enerji alanında işbirliğini ele aldılar ve Ukrayna tarım ürünlerinin
Bulgaristan'ın Karadeniz'deki limanı Varna üzerinden taşınması konusunda anlaşmaya
vardılar.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE), Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırı
suçlarını soruşturmak için acilen özel bir uluslararası mahkeme kurmayı önerdiği bir kararı
kabul etti. Kararda, hem Rus askeri ve siyasi liderliğinin hem de suçları doğrudan
işleyenlerin mahkeme tarafından yargılanması gerektiği belirtildi.
AGİT, Rusya Federasyonu'nun pozisyonu nedeniyle Ukrayna'daki Özel İzleme Misyonu'nun
çalışmalarını yakında durduracağını duyurdu ve bu da misyonun görev süresinin uzatılması
konusunda fikir birliği olmamasına yol açtı.
Ukrayna Verkhovna Rada başkanı Ruslan Stefanchuk, İsveçli Riksdag Başkanı Andreas
Norlen ile görüntülü görüşmeler yaptı. Taraflar İsveç'in mali yardımını görüştüler.
Stefanchuk, İsveç'in Ukrayna'ya yaptığı insani yardımın ve Ukrayna vatandaşlarının
kabulüne yönelik kapsamlı yaklaşımın önemine dikkat çekti.
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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.

