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İhracat İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi
İlke Beyanı:
3M, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki tüm ihracat, ithalat ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt
eder. Bu, ticari ambargolar ve ekonomik yaptırımlar, ihracat kontrolü, boykot önleme, kargo güvenliği, ithalat
sınıflandırma ve değer belirleme, ürün/menşei ülke işaretleri ve serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili yasaları ve
düzenlemeleri içerir. Sınır ötesi iş yaparken, tüm 3M çalışanlarının bu yasalara ve 3M'in ticari uyum Politikaları,
Standartları ve Prosedürlerinden haberdar olmaları ve bunlara uymaları gerekir. Bu yasalar karmaşıktır ve sık sık
değişir. Çalışanların, uyumu sağlamak için 3M’in Küresel Ticari Uyum Departmanı'nı da gerektiği şekilde işin içine
katmaları gerekir. 3M'in politikalarının yerel yasalar ile çelişmesi durumunda, çalışanlar her zaman yasalara
uymalıdır.
Amaç:
3M küresel bir şirkettir. 3M teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri araştırma ve geliştirme, üretim, pazarlama ve
satış faaliyetleri sırasında düzenli olarak ülkeler arasında hareket eder. Bu İlke, 3M'in tüm küresel ticari
faaliyetlerinde tüm ihracat, ithalat ve ticaret uyum yasalarına uymasını sağlar.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir üçüncü
tarafın Davranış Kuralları İlkeleri kapsamına ne zaman dahil olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum İlkesi'ne
bakın.
Ek Yönergeler:
İhracat, ithalat ve ticari uyum Politikalarını, Standartlarını ve Prosedürlerini etkileyen ilgili düzenleme kategorileri
aşağıda yer almaktadır:
• Ticari ambargolar ve ekonomik yaptırımlar, belirli ülkeler ve bu ülkelerin vatandaşları ile ticari faaliyet
yürütülmesini ve özel olarak listelenmiş kuruluşlar ve kişiler ile yürütülecek ticari faaliyetleri yasaklar ya da
ciddi biçimde kısıtlar.
• İhracat kontrolü düzenlemeleri, belirli mallar ve teknolojinin yabancı ülkelerdeki adreslere ya da kişilere
aktarımını kısıtlar.
• Boykot önleme düzenlemeleri, ABD şirketlerinin ve yabancı iştiraklerinin ABD ile dostane ilişkilere sahip
ülkelere karşı izin verilmeyen boykotlara katılmalarını yasaklar. Diğer bazı ülkeler ve hükümetler de izin
verilmeyen yabancı boykotlarına ya da ambargolarına uymayı yasaklayan yasalara sahiptir.
• Gümrük düzenlemeleri malların ülkelere girişi ile ilgili pek çok konuyu genel olarak yönetir. Neredeyse tüm
ülkelerde ithal malların sınıflandırılması, değer belirlemesi, menşei ülkesi ve işaretlenmesi ile ilgili
karmaşık düzenlemeleri içerir. Gümrük düzenlemeleri aynı zamanda ortak kamu kuruluşlarının sağlık
ürünleri, kimyasallar ya da diğer düzenlemeye tabi mallar gibi ithal ürünler hakkındaki düzenlemelerini de
içerebilir.
• Kamu alımları ve çeşitli reklam düzenlemeleri belirli menşei ülke simgeleri hakkındaki kuralları belirler.
• Vergi düzenlemeleri satış koşullarını ve işlemi gerçekleştiren tarafların yükümlülüklerini etkiler.
• Kargo güvenliği yasaları, ülkeler arası gönderilerin fiziksel güvenliğini sağlayacak asgari güvenlik
standartlarını belirler.
• Serbest ticaret anlaşmaları iki ya da daha fazla ülke arasında yapılan, uygunluk ve sertifikasyon
gereksinimleri karşılandığında belirli ticari tercihler ve avantajlar sunan uluslararası anlaşmalardır.
• Çalışanlar, ilgili yasa ve düzenlemelerin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğinin bilincinde olmalıdır.
• 3M'in politikaları; yönetim stratejileri, kurumsal yapı ve en önemlisi 3M'in değerlerinin yanı sıra birçok ülkeden
çeşitli yasaları ve düzenlemeleri dikkate alır. Bu durum genellikle 3M'in politikalarının, belirli bir yasanın gerekli
tuttuğundan daha yüksek bir standart oluşturmasına neden olur. Çalışanların davranış standardı olarak 3M'in
politikalarına uyması beklenmektedir.
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Cezalar:
İhracat, ithalat ve ticari uyum yasalarına uymamak, 3M ve kişisel olarak çalışanlar için cezai ve maddi yaptırımlara
neden olabilir, önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili
ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.
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