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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri, Ukrayna topraklarına yönelik füze saldırılarının ölçeğini yoğunlaştırıyor. Stratejik
stokların (petrol depoları ve gıda depoları) bulunduğu tesisleri kasten yok ediyorlar.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Kuzey yönünde, Rus kuvvetleri savunma taktiklerine geçerek aktif saldırı operasyonlarını
durduruyor. Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri rotasyon için geri çekilmeye devam ediyor. Bazı
göstergelere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri ana çabalarını doğu Ukrayna yönünde yoğunlaştırmak için
birimlerini yeniden gruplandırıyor. Rus birlikleri, mevzilerine yaklaşımları araştırıyor ve kontrol
noktalarını güçlendiriyor.
29 Mart'ta Kyiv bölgesinin Brovary semtinde bir depo binası alev aldı. Devlet Acil Servisi, 20.000
metrekarelik bir alanda lokalize edebildiğini bildirdi.
Rus birlikleri, Zhytomyr bölgesinin Korosten ilçesine roketli saldırı düzenledi. Grev sonucunda yerel
işletmelerden birinde yangın çıktı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birlikleri, Luhansk bölgesindeki Sievierodonetsk-Lysychansk-Rubizhne aglomerasyonuna
yoğun saldırılara devam ediyor. Aynı zamanda, Kharkiv bölgesindeki Izium kasabasını ele
geçirmeye ve böylece Müşterek Kuvvetler Harekatı alanındaki Ukrayna kuvvetlerinin kanadına
tehdit oluşturmaya yoğunlaşıyorlar.
Devlet Acil Servisi, Luhansk bölgesindeki Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk ve
Novotoshkivsky, Popasna, Kreminna, Zolote, Shchedryshcheve ve Nyzhne köyünde bombardıman
sonucu çok sayıda yangın çıktığını bildirdi. Siviller arasında ölü ve yaralı sayısı netleştiriliyor.
29 Mart akşamı Rusya Federasyonu'nun Belgorod bölgesindeki Krasny Oktyabr köyü yakınlarında
(Ukrayna sınırına 20 km uzaklıkta) bir mühimmat deposu patladı. Patlama sonucunda 4 Rus askeri
yaralandı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus kuvvetleri Mariupol yakınlarında taarruz operasyonları yürütüyor. Şehirde sokak savaşları
devam ediyor.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Rusların Kurdyumivka ve Novoselivka'ya gündüz
saatlerinde ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.
Rus birlikleri, Zaporizhzhia bölgesindeki Stepnohirsk ve Huliaipole yakınlarındaki Ukrayna askeri
mevzilerine topçu bombardımanı gerçekleştirdi.
Dinyeper yönü:
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29 Mart sabahı, Dnipropetrovsk bölgesinde füze saldırılarının başlatıldığı öğrenildi. Füze
saldırılarının ardından Pavlohrad'da bir viyadüğün yol yüzeyinin hasar görmesi, trafiğin durmasına
neden oldu. Füze, Novomoskovsk bölgesindeki bir tarım işletmesinin topraklarına çarptı. Bunun
sonucunda 1 kişi yaralandı.
Güney yönü:
Rus kuvvetleri, çalışmalarını roket ve topçu ateşi üzerinde yoğunlaştırıyor. Böylece Rusya
Federasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin eylemlerini kısıtlamaya çalışıyor.
29 Mart sabahı Rus kuvvetleri Mykolaiv'deki bölgesel yönetim binasını bombaladı. Devlet Acil
Servisi'ne göre roket saldırısı sonucu 12 kişi öldü. Mykolaiv Bölge İdaresi başkanı Vitaliy Kim, 34
kişinin daha yaralandığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre, Rusya 24 Şubat'tan bu yana Karadeniz'deki yasadışı
faaliyetlerini, özellikle de sürüklenen deniz mayınlarını kullanarak yoğunlaştırdı. Söz konusu
mühimmat, 2014 yılında Kırım yarımadasının ve Sevastopol kentinin yasadışı işgali sırasında Rus
deniz kuvvetleri tarafından Ukrayna askeri depolarından ele geçirilmişti.
Podillia yönü:
Rus birlikleri, Khmelnytsky bölgesi Starokostityniv'deki havaalanına saldırdı. Starokostityniv
Belediye Başkanı Mykola Melnychuk, bunun sonucunda akaryakıt ve madeni yağ stoklarının yok
edildiğini söyledi.
Batı yönü:
Volyn Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Yurii Pohuliaiko, Ukrayna hava savunma güçlerinin bölge
üzerinde bir Rus füzesini düşürdüğünü belirtti.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 29 Mart'ta 1.665
kişinin (936 Mariupol sakini ve Zaporizhzhia bölgesindeki 729 nüfus merkezi sakini) üzerinde
anlaşmaya varılan üç insani yardım koridoru aracılığıyla Zaporizhzhia'ya tahliye edildiğini söyledi.
29 Mart 2022 itibariyle, Ukrayna'da Rus işgali sonucunda 144 çocuk öldü, 220'den fazla çocuk
yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rus işgalinin Ukrayna'da neden olduğu tahmini sivil kayıpları
hesapladı. 29 Mart 2022 00:00 itibariyle 3.039 kayıp vardı: 1.179 ölü ve 1.860 yaralı. Kayıpların
büyük çoğunluğu 24 Şubat itibariyle Ukraynalı yetkililerin kontrolü altındaki bölgelerde (1.117 ölü ve
1.627 yaralı) bulunuyor. BM, yoğun çatışmaların devam ettiği şehirlerdeki sivil kayıplar hakkında şu
anda doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından, gerçek rakamların önemli ölçüde daha yüksek
olduğuna inanıyor. Bu, örneğin Mariupol ve Volnovakha (Donetsk bölgesi), Izium (Kharkiv bölgesi),
Popasna (Luhansk bölgesi) ve Trostianets (Sumy bölgesi) için geçerlidir ve burada çok sayıda sivil
kayıp rapor edilmiştir.
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Kyiv belediye başkanı ve Ukrayna Şehirler Birliği başkanı Vitaliy Klitschko, Rus birliklerinin Ukrayna
yerel yönetim temsilcilerine yönelik baskısının devam ettiğini bildirdi. Savaş sırasında 11 şehir
başkanı ve diğer sekiz belediye görevlisi kaçırıldı. Herson bölgesi için en acil sorun. Böylece,
Başsavcılığa göre, 28 Mart'ta Ruslar Hola Prystan belediye başkanı Oleksandr Babich'i kaçırdı.
Ayrıca Mylove bölgesel topluluğu Oleh Yakhnienko'nun başkanını da gözaltına aldılar.
Mariupol Belediye Meclisi, sakinlerin Rusya Federasyonu topraklarına zorla çıkarılmasının şehirde
devam ettiğini bildirdi. 70'den fazla kişi - sağlık personeli ve hastalar - Livoberezhnyi bölgesindeki 2
numaralı doğum hastanesinden zorla çıkarıldı. Belediye meclisi ayrıca, 20 binden fazla Mariupol
sakininin şu anda Rusya Federasyonu topraklarına kendi istekleri dışında sınır dışı edildiğinin
bilindiğini bildiriyor.
İnsan hakları örgütü Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard şunları söyledi:
“Uluslararası Af Örgütü'nün soruşturmasına göre Mariupol kuşatması, insani tahliyenin ve nüfus için
insani kaçışın reddedilmesi ve sivillerin hedef alınması, savaş suçu teşkil ediyor”.
BM Mülteciler Dairesi, 24 Şubat'tan bu yana 3,9 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmeye zorlandığını
bildirdi.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, savaştan kaynaklanan toplam kayıpların bir trilyon ABD
dolarından fazla olduğunu ve GSYİH kaybını %35 olarak tahmin ediyor.
Ukrayna Maliye Bakanı Serhii Marchenko, Fransız Kalkınma Ajansı ile bir anlaşma imzaladı. Sonuç
olarak, Ukrayna, finansal sistemin istikrarını korumak için önemli olan devlet bütçesi için Fransa'dan
300 milyon Euro yumuşak kredi alacak.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
29 Mart'ta Ukrayna ve Rus heyetleri İstanbul'da temaslarda bulundu. Bu, 7 Mart'tan bu yana
müzakere süreci çerçevesinde yapılan ilk yüz yüze görüşmeydi. Görüşmeler sonucunda, Ukrayna
heyeti başkanı, Halkın Hizmetkarı hizip başkanı Davyd Arakhamiia, Ukrayna'nın önerilerini anlattı.
Ukrayna için yeni bir güvenlik garantisi sistemi için. Konu, özellikle, NATO'yu kuran Washington
anlaşmasının 5. maddesine benzer şekilde hareket etmesi gereken, tek tek devletler tarafından
Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayacak olası bir uluslararası anlaşma ile ilgilidir (yani,
Ukrayna'ya bir saldırı durumunda Ukrayna'nın toplu korunmasına atıfta bulunmaktadır). İstanbul
toplantısında resmi bir anlaşma imzalanmadı, ancak müzakerelere devam edilmesi kararlaştırıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Danimarka parlamentosu üyelerine videolu bir
konuşma yaptı. Folketing'e Ukrayna'daki mevcut durum hakkında bilgi verdi, Rus birliklerinin sivil
nesneleri bombalaması ve devletteki insani kriz hakkında konuştu ve ayrıca Danimarka hükümetini
Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya, petrol ve ticaret ambargosu uygulamaya ve Rus
gemileri için limanları bloke edin.
Gün boyunca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi
yaptı ve Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın sivil nüfusuna karşı işlediği suçlar hakkında bilgi verdi.
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Volodymyr Zelenskyi, Çek Başbakanı Petr Fiala ile de bir görüşme yaptı ve Cumhurbaşkanı, Çek
Cumhuriyeti'nin Rus işgaline karşı koymada insani ve güvenlik yardımının önemine dikkat çekti.
IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi, Ukrayna'ya geldi. Devlet topraklarındaki nükleer tesislerin
güvenliğini sağlamak için teknik destek sağlamak üzere ajansla görüşmeye geldi. Bunlar, 4 işletme
tesisindeki 15 nükleer güç reaktörünü ve Çornobyl nükleer santralini içermektedir.
ABD Başkanı Joseph Biden, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya liderleriyle, Rusya'nın
Ukrayna'daki saldırganlığına daha fazla yanıt vermek, özellikle Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı
sürdürmek, Ukrayna savunmasını güçlendirmek ve Ukraynalılara insani yardımı artırmak için ortak
adımları görüştü.
Gün boyunca, birkaç Avrupa ülkesi Rus diplomatlarını casusluk ve güvenlik tehditleriyle suçlayarak
istenmeyen kişi ilan etti. Özellikle, Hollanda 17 Rus diplomatı sınır dışı etti; Belçika — 21 Rus
diplomat; İrlanda — 4 Rus diplomat; ve Çek Cumhuriyeti — 1 diplomat.
ABD ve müttefikleri, Rusya'nın askeri potansiyelini baltalamak için yeni yaptırımlar uygulamayı
planlıyorlar. Rus savunma sanayisini ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğini sağlayan
kritik tedarik zincirlerini bozmayı planlıyorlar.
Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklayan bir yasa tasarısını destekledi. Buna ek
olarak, Polonya hükümeti Ukrayna'ya karşı saldırganlığın sürdürülmesine karşı koymak için özel
mekanizmalara ilişkin bir yasa tasarısını onayladı. Belge, Rusya'nın ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı
askeri saldırganlığını desteklemekle ilgili diğer varlıkları dondurmak için ulusal yetkileri genişletecek.
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.

