
                                                                      

AKKUYU NÜKLEER ANONİM  

ŞİRKETİ’nin 10.09.2020 tarih ve 

 397 sayılı Talimatnamesinin Eki 

 

 

 

 

Rosatom Devlet Kuruluşu’nun  

                    27.07.2020 tarih ve 1/800-P sayılı      

Talimatnamesi ile ONAYLANMIŞTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında 

YEKNESAK SEKTÖREL POLİTİKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

İçindekiler 

 

1. Amaç ve Uygulama Alanı ......................................................................................... 3 

2. Terim, akronim ve kısaltmalar ................................................................................... 3 

3. Kuruluşun Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Faaliyetlerinin Hedefleri ................. 4 

4. Kuruluşun ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Görevleri ............... 5 

5. Kuruluşun ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Faaliyetlerinin 

Yürütülmesiyle İlgili Temel İlkeler ve Yaklaşımlar ....................................................... 6 

5.1. İhtiyat İlkesi ....................................................................................................... 6 

5.2. Uygunluk İlkesi .................................................................................................. 6 

5.3. Açık Diyalog ve Şeffaf Faaliyet İlkesi ................................................................ 7 

5.4. Sürekli Geliştirme İlkesi ..................................................................................... 7 

5.5. İnsan Merkezli Olma İlkesi ................................................................................ 8 

6. Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Faaliyetlerin Yönetimindeki Ana Katılımcılar .. 8 

7. Politikanın Uygulanması ........................................................................................... 9 

8. Normatif Kaynakça ................................................................................................... 9 

 

  



3 

1. Amaç ve Uygulama Alanı 

1.1. Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma 

Alanındaki Yeknesak Sektörel Politikası (“Politika”), Rosatom Devlet Kuruluşu ve 

iştiraklerinin bu alandaki amaçları, görevleri ve temel ilkeleri de dahil olmak üzere, 

Rosatom Devlet Kuruluşu (“Kuruluş”) ve iştiraklerinin sürdürülebilir kalkınma 

konularındaki pozisyonunun belirlenmesi amacıyla tasarlanmış bir dayanak belgesidir. 

1.2. Politika, Kuruluş ile Rusya Federasyonu içindeki ve dışındaki iştiraklerinin 

sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerine ilişkin yaklaşımı düzenler. 

1.3. Politika, “Uluslararası Satış ve Pazarlama” süreçleri grubu kapsamında 

geliştirilmiştir. 

1.4. Politika, Kuruluş ve iştiraklerindeki sürdürülebilir kalkınma alanındaki 

faaliyetlerin yapılandırılmasına ve birleştirilmesine yöneliktir. 

1.5. İşbu Politikanın uygulanması sırasında çeşitli sürdürülebilir kalkınma 

alanlarındaki sektörel düzenleyici belgelerle belirlenen ilkeler ve yaklaşımlar da 

kullanılır. 

1.6. Politika, güncellenmesinin ve Kuruluşun ve iştiraklerinin sürdürülebilir 

kalkınma alanındaki faaliyetlerine ilişkin iç ve dış gerekliliklerdeki değişikliklere 

adaptasyonunun sağlanması için gözden geçirilebilir. 

1.7. Rosatom Devlet Kuruluşu ve iştiraklerinin çalışanlarının Politikaya uymaları 

zorunludur. 

1.8. Politika, kamuya açık bir belge olup ilgili taraflarla etkileşim sırasında 

kullanılabilir. 

1.9. İşbu Politikanın güncellenmesinden ve uygulanmasının kontrolünden 

Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Düzenleyici Belge Sistemine İlişkin Yönetmeliğin[8.8] 

hükümleri gereğince Genel Müdür Başyardımcısı -Uluslararası İş ve Geliştirme Birimi 

Müdürü sorumludur. 

 

2. Terim, akronim ve kısaltmalar 

2.1. İşbu belgede terim kullanılmamıştır. 

2.2. Bu belgenin amaçları için kullanılan kısaltmalar ve tanımlar.  

 

Kısaltma Açılım 

BM Küresel 

Sözleşmesi’nin On 

İlkesi 

BM Küresel Sözleşmesi’nde[8.1] tanımlanan insan hakları, iş 

ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile yolsuzlukla mücadele1 

alanlarındaki on ilkedir. 

İlgili Taraflar Şirketin faaliyetlerine çeşitli seviyelerde dahil olan, şirketin 

faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyen ve/veya şirketin etkilerini 

hisseden Rusyalı ve yabancı özel ve tüzel kişilerdir 

(partnerler, iş sahipleri, finans kuruluşları, iş dünyasının, sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcileri, hükümetin, yerel 

toplulukların, sendikaların temsilcileri, vb.). 

                                         
1 BM Küresel Sözleşmesi’nin On İlkesi hakkında detaylı bilgi için: http://www.globalcompact.ru/about/ten-

principles/ 

http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/
http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/
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Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Göstergeleri 

Kuruluşun, iştiraklerinin ve çeşitli projelerinin BM’nin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına sunduğu 

katkıyı yansıtan ekolojik ve sosyal alanlardaki göstergeler, 

mali-ekonomik ve diğer göstergelerdir. 

Kuruluş Rosatom Devlet Kuruluşu 

Sürdürülebilir 

Kalkınma Alanları 

Hem iştirakin operasyonel faaliyetleri bağlamındaki hem de 

iştirakin faaliyetlerinin bu hususlara şirket açısından etkisi 

bağlamındaki ekolojik, sosyal ve idari hususlardır. 

İngilizce adı: ESG (Environmental, Social and Governance) 

Politika Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Sürdürülebilir 

Kalkınmaya İlişkin Yeknesak Sektörel Politikası. 

Önemli Hususlar İştirakin ekonomi, çevre ve şirket üzerindeki önemli etkisini 

yansıtan veya ilgili tarafların değerlendirmelerini ve 

kararlarını ciddi şekilde etkileyebilen hususlardır2. 

Sürdürülebilir 

Tedarik Zinciri 

Çevre ve iştirak üzerindeki ekolojik, sosyal ve ekonomik 

etkinin yönetilmesi, malın veya hizmetin hizmet ömrü 

boyunca önde gelen yönetim uygulamasının tedarikçiler ve 

yükleniciler tarafından teşvik edilmesidir. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Şirketin, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını 

tehdit etmeden, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan şekilde 

gelişmesidir. 

BM’nin 

Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri 

2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından ‘2030 Yılına 

Kadarki Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ kapsamında 

kabul edilen 17 hedeftir3.4 

2.3. Kısaltmalar ve Açılımları 

Kısaltma Açılım 

SKH BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

 

3. Kuruluşun Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Faaliyetlerinin Hedefleri  

 

3.1. Kuruluş, küresel nükleer teknolojiler pazarında lider konumdadır ve 

gelişiminde küresel teknoloji liderliğini hedeflemektedir. Rusya ve yurtdışındaki 

faaliyetlerinin hacminin taşıdığı önemi anlayan Kuruluş, çevre güvenliğinin, radyoaktif, 

endüstriyel güvenliğin, iş güvenliğinin, nükleer sektördeki kuruluşlardaki çalışanların, 

yüklenicilerin personelinin ve halkın sağlığının sağlanması ve faaliyetlerinin varlık 

gösterilerin bölgelerde uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak şekilde 

yürütülmesi konusunda çok sayıda ilgili tarafa karşı sorumluluk taşıdığının bilincindedir. 

                                         
2 “Önemli hususlar” tanımı, standartlara ve Global Reporting Initiative’e 

(https://www.globalreporting.org/Pages/defauIt.aspx) dayanmaktadır ve bu standartlar uyarınca Kuruluşun ve iştiraklerinin 

finans dışı raporlarının hazırlanmasında kullanılır. 
3 BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında detaylı bilgi için: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/  
4 25 Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 70/1 sayılı Kararı kapsamında kabul edilmiştir 

(https://undocs.Org/ru/A/RES/70/1) 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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3.2. Kuruluşun sürdürülebilir kalkınması, ekonomik, ekolojik ve sosyal 

sistemlerin birbiriyle olan bağlantısını öngörmekte ve bireylerin hak ve imkanlarının 

genişletilmesi yoluyla eşitlik ve adaletin teşvikine katkıda bulunmaktadır. 

3.3. SKH’lere ulaşılmasına katkı sunulması, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi 

sırasında Kuruluş için önemli koşullardan biridir. 

3.4. Kuruluş, faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma alanındaki küresel gündemin 

uygulanmasına katkı sunmayı esas alır. Kuruluş, bu doğrultuda aşağıdaki adımları atar: 

Kuruluş, uygulanması işbu Politikada tanımlanan, insan hakları, iş ilişkileri, çevre 

güvenliği ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki BM Küresel Sözleşmesi’nin On İlkesine 

bağlıdır. 

Kuruluş, çevre güvenliği, sosyal gelişim ve yönetim kalitesi alanlarında işletmenin 

olgunluk seviyesinin artırılması amacıyla hem kendi ürün yelpazesini geliştirerek hem de 

iç süreçleri ve üretim teknolojilerini iyileştirerek SKH’lere ulaşılmasına yönelik katkısını 

sürekli olarak artırmaya çalışmaktadır. 

 

4. Kuruluşun ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Görevleri  

  

4.1. Kuruluş, SKH 7 “Ucuz ve Temiz Enerji”, SKH 8 “Saygın İş ve Ekonomik 

Kalkınma”, SKH 9 “Endüstriyelleşme, İnovasyon ve Altyapı”, SKH 12 “Sorumlu 

Tüketim ve Üretim”, SKH 13 “İklim Değişikliğiyle Mücadele” ve SKH 17 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı Ortaklık” da dahil olmak üzere SKH’lere ulaşılmasına 

katkı sunmayı faaliyetlerinde esas alır. 

4.2. Kuruluşun ve iştiraklerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki başlıca 

görevleri şunlardır: 

Çevreye önemli bir zararın verilmediği koşullarda faaliyetlerinin sağlanması, 

Su kaynakları da dahil olmak üzere doğal kaynakların verimli ve rasyonel 

kullanılması, 

Atmosfere kirletici madde salınımının, su kütlelerine salınımın ve atık oluşum 

hacimlerinin en aza indirgenmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve ayrıca kapalı üretim 

döngüsü teknolojilerinin kullanımının genişletilmesi, 

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında üretim süreçlerinin, çalışma koşullarının 

güvenliğinin sağlanması, sektörel kuruluşların çalışanlarının, yüklenicilerin personelinin, 

yerel halkın hayatına, sağlığına ve refahına öncelik verilmesi, 

Faaliyetlerinde en iyi Rus ve uluslararası çevre koruma uygulamalarının 

kullanılması yoluyla da olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadeleye ulusal ve küresel 

düzeylerde katkı sunulması, 

Tahrip edilmiş arazilerin ve bitki örtüsünün ıslah edilmesinin sağlanması ve hem 

Rusya Federasyonu’nda hem de yurtdışında varlık gösterilen bölgelerde biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyet yürütülmesi, 

Sektörel kuruluşların çalışanlarının mesleki, profesyonel ve kişisel gelişimlerine, 

çalışanların potansiyelinin azami düzeyde ortaya çıkarılmasına katkı sunulması, tüm 

seviyelerde mesleki eğitim sistemleri geliştirilmesi, öğrencilere mesleki oryantasyon 

verilmesi, 
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Rusya Federasyonu’nda ve dışında varlık gösterilen bölgelerde sosyo-ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunarak yaşam kalitesi için sistematik, olumlu değişiklikler 

oluşturulması, 

İlgili taraflarla verimli ve şeffaf etkileşim sistemi kurulması, 

Cinsiyet, yaş, değerler ve diğer koşullardan bağımsız olarak kapsayıcılık ve fırsat 

eşitliği ilkelerinin sağlanması, 

Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması da dahil olmak üzere ürünlerin 

tüm hizmet ömrü boyunca BM Küresel Sözleşmesi’nin On İlkesinin sağlanmasının 

hedeflenmesi, 

BM insan hakları bağlamında yatırım faaliyetlerine ilişkin idari ilkelerin izlenmesi 

ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer verilen insan haklarının teşvik edilmesinin 

hedeflenmesi de dahil olmak üzere Kuruluşun ve iştiraklerinin üretim zincirinde insan 

haklarının gözetilmesi ve onlara saygı gösterilmesi, 

Sektörel kuruluşların çalışanlarının, tedarikçilerin ve yüklenicilerin personelinin, 

genel olarak ilgili tarafların temsilcilerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki yetkinlik 

ve bilgi seviyelerinin artırılmasına katkı sunulması, 

Yolsuzlukla mücadele önlemlerinin uygulanması ve iş etiği ilkelerinin hayata 

geçirilmesi. 

 

5. Kuruluşun ve İştiraklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki 

Faaliyetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Temel İlkeler ve Yaklaşımlar  

  

 

Kuruluşun ve iştiraklerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki temel ilke ve 

yaklaşımları şunlardır: 

5.1. İhtiyat İlkesi 

Tüm olumsuz durumlar, kazalar, olaylar ve meslek hastalıkları önlenebilir. Can ve 

çevre güvenliği, Kuruluşun ve iştiraklerinin tüm faaliyet alanlarında en yüksek öncelik 

durumundadır.   

Kuruluş ve iştirakleri, faaliyetlerini planlarken ve gerçekleştirirken çevre 

güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki riskleri dikkate alır ve değerlendirir, ayrıca 

bu riskleri önlemek için ilgili taraflara eylemleri hakkında düzenli olarak bilgi verir.  

Kuruluşun ve iştiraklerinin bu ilkenin uygulanmasına yönelik yaklaşımları, 

Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’nda ve İştiraklerinde Nükleer Güç Kullanımı 

Alanında Güvenlik Yönetim Sistemi Yönetmeliği [8.13], Rosatom Devlet Kuruluşu’nun 

ve İştiraklerinin Yeknesak Sektörel Çevre Politikası [8.11], Rosatom Devlet 

Kuruluşu’nun ve İştiraklerinin Yeknesak Sektörel İş Güvenliği Politikası [8.3] ve 

Rosatom Devlet Kuruluşu Risk Yönetim Sistemi Yönetmeliği’nde [8.7] belirtilmiştir. 

5.2. Uygunluk İlkesi 

Kuruluşun ve iştiraklerinin faaliyetlerinin varlık gösterilen bölgelerde mevzuata ve 

diğer normatif gerekliliklere, standartlara, Rusya Federasyonu’nda ve dışında Kuruluş ve 

iştirakleri tarafından kabul edilen uluslararası ve diğer yükümlülüklere uygunluğunun 

sağlanması. 

En iyi uluslararası uygulamalar temelinde kurumsal kültürün iyileştirilmesi için 

şeffaf ve iyi niyetli iş yapma konusundaki yüksek etik standartlara uygun davranılması. 
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Kuruluşun ve iştiraklerinin bu ilkenin uygulanmasına yönelik yaklaşımları, 

Rosatom Devlet Kuruluşu’nun ve İştiraklerinin Yeknesak Sektörel Yolsuzlukla 

Mücadele Politikası [8.5], Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarına Yönelik İş Etiği 

Kuralları [8.9], Kuruluşun iştiraklerinin çalışanlarına yönelik iş etik kuralları, dış 

ekonomik faaliyetler yürüten iştiraklerde yolsuzlukla mücadelenin sağlanmasına ilişkin 

sektörel düzenleyici belgeler [8.4], Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’nda ve 

İştiraklerinde Nükleer Güç Kullanımı Alanında Güvenlik Yönetim Sistemi Yönetmeliği 

[8.13], Rosatom Devlet Kuruluşu’nun ve İştiraklerinin Yeknesak Sektörel Çevre 

Politikası [8.11] ve Rosatom Devlet Kuruluşu’nun ve İştiraklerinin Yeknesak Sektörel İş 

Güvenliği Politikası’nda [8.3] belirtilmiştir. 

5.3. Açık Diyalog ve Şeffaf Faaliyet İlkesi 

Yapıcı ve açık diyalog kurulması, ilgili tarafların çıkar ve haklarına saygı 

gösterilmesi, kararların alınması sırasında ilgili tarafların çıkar dengesinin gözetilmesinin 

hedeflenmesi. 

Müşterinin eşsiz ihtiyaçlarının karşılanmasına kapsamlı, entegre bir teklif 

hazırlayarak ve onun için özel bir değer oluşturarak yüksek müşteri odaklılığı ilkelerinin 

sağlanması, uzun vadeli işbirliği için müşteriyle düzenli diyalog kurulması. 

Kuruluş ve iştirakleri, faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi sırasında: 

Faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal hususlara etkisini analiz eder, 

Sosyo-ekonomik, doğal ve kültürel özelliklerin yanı sıra varlık gösterilen 

bölgelerde işletmenin ihtiyaçlarını ve Kuruluşun ve iştiraklerinin faaliyetlerinin gelişim 

perspektiflerini göz önünde bulundurur, 

Sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması ve ilgili 

tarafları bilgilendirme seviyesinin artırılması amacıyla önemli hususlara ve genel olarak 

sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bilgileri en iyi uluslararası uygulamalara uygun 

olarak düzenli bir şekilde açıklar. 

Kuruluşun ve iştiraklerinin bu ilkenin uygulanmasına yönelik yaklaşımları, 

Rosatom Devlet Kuruluşu Kamuya Açık Raporlama Yeknesak Sektörel Yolsuzlukla 

Mücadele Politikası [8.2], Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarına Yönelik İş Etiği 

Kuralları [8.9] ve ayrıca Kuruluşun iştiraklerinin çalışanlarına yönelik iş etik kurallarında 

belirtilmiştir. 

5.4. Sürekli Geliştirme İlkesi 

Kuruluşun ve iştiraklerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki olgunluk 

seviyesinin artırılması için iç süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve ayrıca SKH’lere 

ulaşılmasına katkı sunulması için ürün yelpazesinin geliştirilmesi. 

Bu ilke, aşağıdakiler yardımıyla gerçekleştirilir: 

Sürdürülebilir kalkınma alanındaki göstergeyi tanımlayarak, kontrol ederek ve 

izleyerek, 

Sürdürülebilir kalkınma alanındaki olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi için 

bağımsız bir derecelendirme alarak, 

Sürdürülebilir ürünler portföyü oluşturarak, 

Teknolojik gelişimi sağlayarak, önceliği Rusya’da geliştirilenlere vermek üzere 

önde gelen bilimsel teknolojileri kullanarak, 

Sürdürülebilir kalkınma alanında ortak inisiyatiflerin gerçekleştirilmesi, deneyim 

ve en iyi uygulama alışverişi için Rus ve yabancı şirketlerle ortaklıkları geliştirerek. 
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5.5. İnsan Merkezli Olma İlkesi 

Kuruluşun ve iştiraklerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetleri, 

Kuruluşun ve iştiraklerinin çalışanlarının, tedarikçilerin ve yüklenicilerin personelinin, 

genel olarak ilgili tarafların temsilcilerinin refah düzeyinde olumlu sistematik 

değişikliklerin sağlanmasından yola çıkılarak organize edilir. 

Bu ilke aşağıdaki yaklaşımlara uygun olarak gerçekleştirilir: Kuruluşun ve 

iştiraklerinin çalışanlarına yönelik olarak çalışanları sürekli geliştirerek, kariyer ve 

mesleki gelişim için gereken koşulları oluşturarak, dijital ortam ve yeni çalışma formatları 

kurarak personelin potansiyelinin azami düzeyde ortaya çıkarılması, sağlıklı bir yaşam 

tarzının, psikolojik ve duygusal refahın desteklenmesi, istikrarlı bir mali durumun teşvik 

edilmesi, 

 

Vatandaşlara yönelik olarak varlık gösterilen bölgelerde uzun vadeli ve 

sürdürülebilir kalkınma görevlerinin, insani işbirliği projelerinin, sosyal projelerin, 

gönüllü programlarının hayata geçirilmesi, varlık gösterilen bölgelerde nükleer 

teknolojilerin toplumsal kabul edilebilirliğinin sağlanması, 

Tedarikçilerin ve yüklenicilerin personeline yönelik olarak Kuruluşun ve 

iştiraklerinin tüm üretim zincirinde insan haklarına uyulmasını ve saygı gösterilmesini 

kapsayan sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması. 

Kuruluşun ve iştiraklerinin çalışanları yönelik olarak Rosatom Devlet Kuruluşu ve 

İştiraklerinin Yeknesak Sektörel Sosyal Politikası [8.12], Rosatom Devlet Kuruluşu’nun 

İştiraklerinde Yeknesak Müşterek Maaş Sistemine Dayalı Maaş Sistemi Oluşturulmasına 

İlişkin Yeknesak Sektörel Metodik Talimatlar [8.6], Rosatom Devlet Kuruluşu ve 

İştiraklerinde Kariyer Yönetimine ve Devamlılığa İlişkin Yeknesak Sektörel Prosedür 

[8.10] uygulanır. 

 

6. Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Faaliyetlerin Yönetimindeki Ana 

Katılımcılar  

 

6.1. SKH’lere katkı sunulması da dahil olmak üzere Kuruluşun stratejik 

hedeflerine ulaşılmasının sağlanması kapsamında Kuruluşun Genel Müdürü. 

6.2. Rosatom Devlet Kuruluşu Strateji Kurulu: 

Sürdürülebilir kalkınma alanında olanlar da dahil olmak üzere Kuruluşun 

hedeflerinin belirlenmesi ve Kuruluşun Genel Müdürünün koyduğu hedeflere ilişkin 

sorumluluğun dağıtılması kapsamında, 

SKH’lere ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki etkiler dikkate alınarak 

programların uygulamaya koyulması ve uygulanırken gözden geçirilmesi sırasında ana 

kararların alınması kapsamında. 

6.3. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri dikkate alınarak yabancı pazarlarda ve yeni iş 

alanlarında Kuruluşun iştiraklerinin konsolide sipariş portföyünün ve konsolide gelirinin 

artırılmasının sağlanması kapsamında Genel Müdür Birinci Yardımcısı - Uluslararası İş 

ve Geliştirme Birimi Müdürü. 

6.4. Rosatom Devlet Kuruluşu Sürdürülebilir Kalkınma Bilirkişi Kurulu [8.14], 

Kuruluşun ve iştiraklerinin faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma alanındaki ilkeleri ve 

gereklilikleri kullanması, finansal ve finans dışı etkileri değerlendirmesi ve bu ilke ve 
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gerekliliklere uyum için Kuruluşun ve iştiraklerinin iş alanlarının ayarlanması 

konularında danışmanlık sağlayan birimdir. 

6.5. Kuruluş ve iştiraklerinde sürdürülebilir kalkınma alanında metodoloji 

geliştirilmesi ve inisiyatiflerin uygulanmasının sağlanması ile ilgili olanlar da dahil olmak 

üzere, Kuruluşun işlerinin sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulların oluşturulması 

kapsamında Kuruluşun Sürdürülebilir Kalkınma Proje Ofisi. 

6.6. Çevre güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları ve sosyal konular, 

yolsuzlukla mücadele ve etik, bilgilendirmede şeffaflık ve varlık gösterilen bölgelerdeki 

ve diğer sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki ilgili taraflarla etkileşim alanlarındaki 

fonksiyonların gerçekleştirilmesinden sorumlu olan sektörel süreç grupları sahipleri. 

 

7. Politikanın Uygulanması 

Kuruluş ve iştiraklerinde Politika aşağıdakiler yardımıyla uygulanır: 

Çevre güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları ve sosyal konular, 

yolsuzlukla mücadele ve etik, bilgilendirmede şeffaflık ve varlık gösterilen bölgelerdeki 

ve diğer sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki ilgili taraflarla etkileşim alanlarındaki 

fonksiyonların gerçekleştirilmesi yoluyla, 

Kuruluşun ve iştiraklerinin stratejik ve operasyonel hedeflerinin belirlenmesi ve 

faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi ile ilgili sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin 

tanımlanması yoluyla, 

Çeşitli iş alanlarıyla ve projelerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kuruluşun ve 

iştiraklerinin faaliyetlerinin SKH’ler üzerinde etkilerinin değerlendirilmesi yoluyla, 

Yeknesak sektörel metodik ve düzenleyici belgelerin yanı sıra Kuruluşun 

iştiraklerinin çeşitli sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yerel normatif 

düzenlemelerinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla, 

Sürdürülebilir Kalkınma Alanında Olgunluk Seviyesini Artırmaya Yönelik 

Faaliyetler Sektörel Planının geliştirilmesi ve uygulanması, ayrıca (gerektiğinde) 

projelerin hayata geçirilmesi yoluyla. 

 

8. Normatif Kaynakça 

8.1. BM Küresel Sözleşmesi5. 

8.2. 13.05.2011 tarih ve 1/403-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Kamuya Açık Raporlama 

Yeknesak Sektörel Politikası. 

8.3. 29.11.2013 tarih ve 1/1309-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin İş Güvenliği 

Yeknesak Sektörel Politikası. 

8.4. 20.01.2015 tarih ve 1/24-P sayılı “Dış Ekonomi Faaliyetlerini Yürüten 

Şirketlerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışmasının Sağlanması Hakkında” Rosatom Devlet 

Kuruluşu Talimatnamesi. 

8.5. 14.04.2015 tarih ve 1/364-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Yolsuzlukla 

Mücadele Sektörel Politikası. 

                                         
5 BM Küresel Sözleşmesi hakkında detaylı bilgi için: http://www.globalcompact.ru/about/ 

http://www.globalcompact.ru/about/
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8.6. Rosatom Devlet Kuruluşu'nun 30.04.2015 tarih ve 1/439-P sayılı 

talimatnamesi ile onaylanan Yeknesak Emek Ücretleri Sistemine dayanarak Rosatom 

Devlet Kuruluşu İştiraklerinde ücretlendirme sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin 

Yeknesak Sektörel Metodik Tavsiyeler. 

8.7. Rosatom Devlet Kuruluşu’nun 11.11.2015 tarih ve 1/1067-P sayılı 

Talimatnamesi ile onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Risk Yönetimi Sistemine 

İlişkin Yönetmelik. 

8.8. Rosatom Devlet Kuruluşu’nun 04.12.2015 tarihli ve 1/1176-P sayılı 

Talimatnamesi ile onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Düzenleyici Belge 

Sistemine İlişkin Yönetmelik. 

8.9. 18.02.2016 tarih ve 1/129-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarının Etik ve Davranış 

Kuralları. 

8.10. Rosatom Devlet Kuruluşu’nun 18.07.2017 tarih ve 1/668-P sayılı 

Talimatnamesi ile onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Kariyer ve Ardıl 

Yönetilmesinin Standart Sektörel Yönetmelik. 

8.11. 05.12.2017 tarih ve 1/1232-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Yeknesak 

Sektörel Çevre Politikası. 

8.12. 18.05.2018 tarih ve 1/504-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinin Yeknesak 

Sektörel Sosyal Politikası. 

8.13. 19.02.2019 tarih ve 1/167-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu 

Talimatnamesiyle onaylanan, Rosatom Devlet Kuruluşunda ve İştiraklerinde Nükleer 

Enerji Kullanımı Alanında Güvenlik Yönetim Sistemi Yönetmeliği. 

8.14. 26.02.2019 tarihli 1/190-P Rosatom Devlet Kuruluşu Sürdürülebilir Kalkınma 

Bilirkişi Kurulu’nun Kurulmasına İlişkin Rosatom Devlet Kuruluşu Talimatnamesi. 
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