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Resmi Kurumlarla ve Resmi Yüklenicilerle İş Yapma İlkesi
İlke Beyanı:
3M, kamu sözleşmelerini ve alt yüklenicilerle yapılan işleri yürürlükteki tüm ulusal, eyalet, il çapında ve yerel
yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde ve tüm sözleşme gereksinimlerine uyarak sürdürmeyi ilke edinmiştir. Bu
İlkeye tabi olan 3M çalışanları ve üçüncü taraflar da söz konusu yasalara uymak zorundadır.
Kamu yüklenicileri ve alt yükleniciler üzerinden iş yapmak dahil, tüm dünyadaki resmi kurumlarla ile iş yapmanın,
genellikle ticari müşterilerle iş yapmaktan daha sıkı olan karmaşık gereksinimleri vardır. 3M, siyasi katkılar, lobi
faaliyetleri, kamu görevlilerine verilen hediyeler ve kamu görevlileriyle iletişimler dahil şirket ve hissedarlar
hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve ilgili durumu belgelemek durumunda kalabilir. Satışla ilgili iletişimler bile bu
açıklama gereksinimlerine dahil olabilir. Kamu kuruluşlarına doğru olmayan veya eksik bilgiler ya da belgeler
vermek 3M ve çalışanları için ciddi yasal sonuçlara neden olabilir ve 3M'in gelecekte kamu müşterileriyle ticaret
yapabilmesini etkileyebilir. 3M çalışanları, herhangi bir kamu sözleşmesi yapmadan veya bir kamu müşterisiyle
ilgili herhangi bir anlaşma yapmadan önce, 3M’in Kamu Sözleşmeleri Uyum Departmanı'na (GCC) veya iş
birimlerine atanmış hukuk müşavirine danışmalıdır.
Amaç:
Bu İlke, 3M'in kamu sözleşmeleriyle ilgili olan, yürürlükteki ulusal, eyalet, il çapında ve yerel tüm yasalara ve
düzenlemelere uymasını sağlamaya yardımcı olur. Bu yasalara uyulmaması mevcut 3M kamu sözleşmelerini ve
gelecekte kamu müşterileriyle sözleşme yapma olanaklarını etkileyebilir.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir üçüncü
tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum İlkesi sayfasına
bakın.
Ek Yönergeler:
• 3M Kaynaklarındaki Politika Merkezi'nde veya (GCC), web sitesinde yayınlanan Kamu Sözleşmeleri Uyum
Politikaları, Standart Prosedürler, Yönergeler ve Araçları öğrenin ve bunlara uyun.
• Resmi kurumlara, resmi ana yüklenicilere, alt yüklenicilere ve tedarikçilerine satış yapma konusundaki yasaları
ve düzenlemeleri öğrenin ve bunlara uyun.
• Kamu görevlileri, resmi kurumlar, resmi ana yükleniciler ve alt yükleniciler ile olan tüm anlaşmalarda dürüst ve
doğru olun.
• Kamu sözleşmeleriyle ve alt yüklenicilerle bağlantılı olarak yapılan tüm belgelerin ve beyanların geçerli, doğru
ve eksiksiz olduğundan emin olun.
• Sözleşmenin birine verilmesinden önce asla bir rakibin teklifi veya önerisi ya da kurumun seçim süreci dahil
devlet satın alması veya sözleşmesi hakkında gizli bilgilere erişmeye çalışmayın.
• Yalan beyanda bulunmayın veya kamu çalışanlarına, resmi kurumlara veya resmi yüklenicilere veya alt
yüklenicilere sahte verileri onaylamayın.
• Kamu çalışanlarına veya kamu yüklenicilerinin ya da alt yüklenicilerinin çalışanlarına ulusal, eyalet, il çapında
veya yerel yasaları ve düzenlemeleri ihlal edecek iş hediyeleri vermeyin.
• Hiçbir kamu sözleşmesinin sözleşme ya da alt sözleşme gereksinimlerinin dışına çıkmayın. Örneğin:
• Tüm menşe ülke gereksinimlerine uyun.
• Her zaman gerekli kalite kontrolünü gerçekleştirin.
• Menşe ülke gereksinimlerine uymayan ürünlerin değiştirilmesi dahil olmak üzere yetkisiz sözleşme veya alt
sözleşme değişiklikleri yapmayın.
• Gereken testleri, incelemeleri veya diğer kalite kontrol uygulamalarını yerine getirmeden ürünleri veya
hizmetleri teslim etmeyin.
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• Geçerli yasaların ve düzenlemelerin ülkeden ülkeye, eyaletten eyalete, ilden ile, yerel yönetimden yerel
yönetime ve resmi kurumdan resmi kuruma değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Çalışanlar yardım veya
sorularının yanıtlarını almak için GCC veya atanmış 3M hukuk müşavirlerine başvurmalıdır.
• Kamu sözleşmelerine ve alt yüklenicilere dahil olan tüm iş birimi/bağlı şirket çalışanları:
1. Yeterli eğitime sahip olmalı ve yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri ve sözleşme koşullarını anlamalı ve
2. Kamu sözleşmesi uygunluk gereksinimleriyle ilgili 3M politikalarına, standartlarına ve prosedürlerine aşina
olmalıdır.
• 3M’in İhracat, İthalat ve Ticaret Yasalarına Uygunluk İlkesi özellikle kamu müşterileri için doğrudan veya dolaylı
olarak ihracat kontrol yasalarıyla, ithalat, ürün markalama ve ürün menşeinin beyan edilmesiyle ilgili
olduğundan dolayı bu ilkeyi öğrenin ve buna uyun.
• Kamu çalışanlarına yönelik hediyelerle ilgili olarak 3M’in Hediyeler, Eğlence ve Seyahat İlkesi'ni öğrenin ve buna
uyun.
• Kamu görevlileriyle veya diğer kişilerle yapılan tüm anlaşmalarda 3M'in Rüşvet Karşıtı İlkesi'ni öğrenin ve buna
uyun.
• Eski veya aktif kamu çalışanlarıyla işe alım konusunda konuşmadan veya bu kişilere işe alım teklifinde
bulunmadan önce (çalışan, olası çalışan veya danışman olarak) 3M’in Eski ve Aktif Kamu Çalışanlarını ve
Danışmanları İşe Alma Politikası’nda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, İnsan Kaynakları'ndan izin alın.
Cezalar:
Yasalar ve 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla
karşılaşacaktır.
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