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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırı gerçekleştirirken aktif olarak Ukrayna mevzilerini 
bombalıyor. Topçu ve hava saldırılarıyla ön yoğun hazırlıkların ardından karadan taarruz eylemleri 
sınırlı bir formatta devam ediyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus 
ordusunun Sumy bölgesindeki Ukrayna sınır bölgelerini bombaladığını bildirdi. Güdümsüz roketlerle 
donanmış havan topları ve helikopterler kullandılar. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus birlikleri, Kharkiv yakınlarındaki mevzilerde yer edinmeye çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
aktif savunmasını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Kharkiv-Belgorod karayolu üzerinde stratejik olarak 
önemli bir nokta olan Ruska Lozova köyünü kurtardı. Bu köyden Rus birlikleri, Kharkiv'daki konut ve 
sivil altyapıyı bombaladı. 

İzium yakınlarında aktif çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanlığı, Rus birliklerinin bu yönde güçlerini güçlendirmek için Siverskyi Donets Nehri üzerinde ek 
geçişler getirdiğini bildirdi. 

Kharkiv bombardımanı devam ediyor. 29 Nisan'da, Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh 
Syniehubov, bölgede son 24 saat içinde 5 sivilin öldüğünü ve 11'inin yaralandığını bildirdi. Kharkiv 
Bölge Askeri İdaresi'ne göre gün içinde bölgede 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri Rubizhne ve Popasna üzerinde kontrol kurmaya çalışıyor ve 
Sievierodonetsk'e yönelik bir taarruza hazırlanıyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii 
Haidai'ye göre, cephe hattının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin bombardımanı devam ediyor. 
Etkilenenler arasında Devlet Acil Servisi'nin 2 çalışanı da yaralandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinin topraklarında, Rus birliklerinin saldırısı Kurakhove (güneyde) ve Lyman 
(kuzeyde) yönünde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rus taarruzunun koşullarını karmaşık hale 
getirmek için Lyman-Raihorodok bölümündeki Siverskyi Donets üzerindeki bir demiryolu köprüsünü 
önleyici olarak havaya uçurdu. 

Mariupol'a hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus 
birimlerinin o şehirden cephenin diğer bölümlerine hareketini kaydetti. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, 29 Nisan'da bölgede en az 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Rusların Zaporizhzhia bölgesinin 
derinliklerine doğru ilerlemeye ve itmeye çalıştıklarını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Ukrayna mevzilerine yönelik topçu bombardımanı hız kesmeden 
devam ediyor. 

Dnipro yönü: 

Rus birlikleri, Kryvyi Rih yönünde Kherson ve Dnipropetrovsk bölgelerinin sınırındaki yerleşim 
yerlerini MLRS ile bombaladı. 

İNSANİ DURUM 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 28 Nisan 2022 itibariyle Ukrayna'da 6134 sivil kayıp kaydetti 
(2899 ölü ve 3235 yaralı). Çocuk savcıları, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgali sonucunda 
617'den fazla çocuğun (219 çocuk öldü, 398 kişi yaralandı) zarar gördüğünü bildirdi. 

Kitle Enformasyon Enstitüsü, Rus ordusunun Ukrayna'daki gazetecilere karşı 243 suç işlediğini 
kaydetti. 7 gazetecinin öldürüldüğü, 15'inin kaybolduğu ve 14'ünün de savaşçı olarak öldürüldüğü 
biliniyor. Savaşın son kurbanları arasında, 28 Nisan akşamı Kyiv'de bir Rus grevinde öldürülen Radio 
Liberty'nin Ukrayna bürosunun yapımcısı ve gazetecisi Vira Hyrych de var. 

Başsavcılık, Zaporizhzhia bölgesinde iki İngiliz gönüllünün Rus ordusu tarafından kaçırılmasıyla ilgili 
soruşturma başlattı. 

Kharkiv Bölgesi Ulusal Polisi soruşturma dairesi başkanı Serhii Bolvinov, Rus ordusunun bölgenin 
geçici olarak işgal edilen topraklarında işlediği suçlar hakkında konuştu. Diğer şeylerin yanı sıra, 
daha önce Terörle Mücadele Operasyonuna katılan Ukraynalı bir sağlık görevlisinin vahşice işkence 
gördüğünü ve vurulduğunu bildirdi. 

Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi'ye göre, kolluk kuvvetleri Mart ayında Rus işgali altındaki Kyiv 
bölgesi topraklarında başka bir toplu sivil mezarı keşfetti. 

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, şehrin geçici olarak işgal edilen 
bölgelerinde filtreleme önlemlerinin arttığını bildirdi. Mariupol'un kenar mahallelerindeki erkek 
nüfusun çoğu bir haftadan uzun süredir filtreleme kamplarında. 

Azak Alayı basın servisi, 500'den fazla yaralının ve doktorun, Azovstal tesisine yapılan hava 
saldırıları nedeniyle Mariupol'daki bir sahra hastanesinin enkazı altında kaldığını bildirdi. Bir asker 
öldü ve yüzlerce yaralı yaralandı. 36. Deniz Tugayı komutanı Azovstal sığınaklarında insani bir 
felaket ilan etti. 
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Ukrayna'dan dönen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, savaş 
bölgesindeki nükleer tesislerle ilgili durumu anlattı. Güney Ukrayna nükleer santrali üzerinde 16 
Nisan'da kaydedilen bir füze uçuşunun, santralin "fiziksel bütünlüğünü" tehdit ettiğini ve bunun bir 
nükleer kazaya yol açabileceğini belirtti. 

Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Ukrayna topraklarındaki çatışmalar sonucunda 39 sağlık kurumunun 
tamamen yıkıldığını ve 369'unun hasar gördüğünü belirtti. 

Ombudsman Liudmyla Denisova, geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 
üniversite öğrencileri arasında yaralı Rus ordusuna nakledilmek üzere 700 zorunlu kan bağışı vakası 
hakkında bilgi verdi. 

EKONOMİK DURUM 

Varlık büyüklüğüne göre Ukrayna'nın en büyük bankası PrivatBank, bankanın Kyiv ve Dnipro'daki 
veri merkezlerinin fiziksel olarak yok edilmesi tehdidinden korkarak veri merkezini Avrupa Birliği'ne 
taşıdı. 

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın 88,5 milyon euro tutarında hibe finansmanı aldığını duyurdu. 
Fonlar, Ukrayna için İkinci Ekonomik İyileşme Kalkınma Politikası Kredi Programı çerçevesinde 
Dünya Bankası Donör Trust Fund'dan sağlandı. 

Verkhovna Rada, yakıt üzerindeki tüketim vergisinin ve katma değer vergisinin %20'sinin iade 
edilmesini ön girişimi reddetti. Buna karşılık, Bakanlar Kurulu, benzin istasyonlarındaki kıtlığı 
önlemek için dizel yakıt ve benzin üzerindeki ticari marjı %40 oranında artırdı. 

Başbakan Denys Shmyhal, hükümetin devletin savunmasını sağlamak için hayati işlevleri yerine 
getiren haneler ve işletmeler için gaz fiyatını artırmama kararını açıkladı. 

Rus deniz ablukası altında Ukrayna ürünlerini ihraç etmenin yolları aranıyor. 28 Nisan'da 
Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence limanında Unity N gemisi, savaşın başlamasından bu 
yana ilk kez 71.000 ton Ukrayna mısırının yüklemesini tamamladı. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Norveç, 7 Mayıs'tan itibaren sınırlarını ve limanlarını Rus kamyon ve gemilerine kapatma kararını 
açıklayarak, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgali üzerine AB yaptırımlarına 
katıldı. Rusya'nın Norveç limanlarına yaptığı trafiğin yüzde 60'ını oluşturan balıkçı gemileri için bir 
istisna yapılacak. Ayrıca kısıtlamalar, statüsü ayrı bir anlaşma ile düzenlenen Spitsbergen adası için 
geçerli olmayacak. 

Polonya, Ukrayna'ya 200'den fazla T-72 tankı ve birkaç düzine piyade savaş aracı teslim etti. Aynı 
zamanda ABD Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya giden 155 mm obüsler için 
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mühimmat yükleme sürecinde olduğunu bildirdi. Ukrayna'ya yönelik askeri kargo taşıyan bir İspanyol 
gemisi de Polonya'ya ulaştı. 

Alman federal hükümeti, Bundeswehr'den Ukrayna'ya Panzerhaubitzen 2000 obüs tedarik etmeyi 
düşünüyor. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Uluslararası Ceza Mahkemesi başkanıyla görüşmek üzere 
Lahey'e yaptığı ziyarette, İngiltere'nin savaş suçlarını araştırmak üzere Ukrayna'ya bilirkişi 
göndereceğini bildirdi. 

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ABD Başkanı'nın Vladimir Putin'in Kasım 2022'de 
Endonezya'da yapılacak olan bir sonraki G20 zirvesine katılmasına karşı olduğunu açıkça dile 
getirdiğini belirtti. 

İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons Kyiv'e döndü. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti 
ve Hollanda büyükelçilikleri de Ukrayna'nın başkentinde çalışmalarına devam etti. 

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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