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3M, kendini her türlü yolsuzluk veya
rüşvet etkisinden arınmış bir şekilde ve
dürüstçe faaliyet göstermeye adamıştır.
Değerli iş ortaklarımızdan biri olarak her
çalışma ortamında yasal ve etik açıdan
uygun hareket etmenizi bekleriz. Bu
broşürde, faaliyetlerimizin doğru şekilde yürütülmesi adına sizinle çalışma
konusundaki beklentilerimiz ve taahhüdümüz hakkında bilgi verilmiştir.

3M’in Vizyonu

3M’in Rüşvetle Mücadeleye İlişkin Beklentileri

3M’de iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkilere
değer veririz. Nerede olursanız olun veya hangi
ürün ya da hizmeti sunarsanız sunun, Vizyonumuzu hayata geçirme çabalarımızda temel bir
rol oynadığınızı unutmayın.

3M, farklı ülkelerde kabul görmüş olabilen iş
yapma gelenekleri ve uygulamalarına bakmaksızın, her türlü rüşvet ve yolsuzluğu yasaklar
ve iş ortaklarımızdan tüm yasalara uymalarını
bekler.
•
Bireyler, özel şirket çalışanları ve kamu
görevlilerine rüşvet verilmesi hem geçerli yasalara hem de 3M’in Davranış Kuralları’na aykırıdır.
• Rüşvet; pahalı hediyeler, eğlence olanakları, seyahatler, hayır amaçlı katkılar, komisyon,
hatta küçük kolaylaştırıcı ödemeler gibi birçok
biçimde olabilir.

3M’in Rüşvetle Mücadele Taahhüdü
3M, faaliyetlerini hem etik hem de sadece
ABD’de değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerli olan yasalara uygun şekilde yürütür.
3M’in dikkatle seçtiği iş ortakları, değerlerimizi
ve dürüstlük taahhüdümüzü paylaşarak bunlara
uygun hareket eder. Sizden beklentimiz, faaliyetlerinizi rüşvet ve yolsuzluktan arınmış bir
şekilde yürütmeniz.
Rüşvet ve yolsuzluk ortadan kaldırıldığında her
şirket teknoloji, ürün ve müşteri hizmetleri alanında rekabet eder. Yani eşit şartlarda, herkes
başarılı olmak için eşit fırsata sahip olur!
Rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek, yapılacak en doğru şeydir. Bu aynı zamanda şirket
politikamızdır. Davranış Kurallarımızın bir
parçası olarak 3M’in Rüşvet Karşıtı İlkesi; ABD
Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, Birleşik
Krallık Rüşvetle Mücadele Yasası ve faaliyet
gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerli olan kanunlar da dahil olmak üzere küresel yolsuzlukla
mücadele yasalarına uygun şekilde hareket
etmemizi sağlar.

bilerek, doğru seçimler yaparak ve endişemiz
ya da tereddüdümüz olduğunda rehberlik
alarak dünya çapında faaliyet göstermenin
nasıl mümkün olduğunu tüm dünyaya birlikte
kanıtlıyoruz.
•
3M, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global
Compact - UNGC) ve UNGC On İlke Çalışma
Grubu’nun bir üyesidir.
•
3M, üst üste üç yılda olmak üzere
2016 yılında Ethisphere tarafından Dünyanın
En Etik Şirketleri®’nden biri olarak kabul
edilmiştir.
•
3M, Dünyanın En Beğenilen Şirketi
olarak kabul edilmiştir. (Fortune)
•
3M, Dünyanın En Saygıdeğer Şirketleri’nden biridir. (Barron’s)
Sorular

• Bir kamu görevlisinin akrabasını işe almak
ya da ona başkalarına sağlanmayan bir indirim sağlamak gibi yardımlar veya vaatler de
Davranış Kurallarımızı ve geçerli yasaları ihlal
eder.
3M’in İş Yapma Şekli
3M’de iş yapmanın tek bir şekli vardır, o da işi
doğru şekilde yapmak. Davranış Kurallarımız,
3M çalışanları ve 3M adına hareket eden iş ortaklarına her zaman etik karar verme konusunda
açıkça yol gösterir. Davranış Kuralları ve Rüşvetle Mücadele İlkemizi şu adreste bulabilirsiniz:
www.3M.com/businessconduct
3M, şirketimizin olağanüstü itibarı ve çalışanlarımızın üstün çalışmaları sayesinde, güçlü
performans ve dünya standartlarında faaliyet
alanında uzun bir geçmişe sahiptir. Kuralları

Bu, karmaşık ve dinamik bir hukuk
bölümüdür. Bu broşürde yer alan bilgiler
hakkında sorunuz varsa veya uygunsuz bir
davranıştan şüpheleniyorsanız, 3M yetkili
kişisi ya da 3M Uyum ve İş Davranışları Departmanı veya 3M-Ethics.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

