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Lobi Faaliyetleri ve Siyasi Faaliyetler İlkesi
İlke Beyanı:
İçinde bulunduğumuz toplumların duyarlı bir üyesi olarak 3M, kamusal politika ve yasama savunuculuğunda ya da
"lobi faaliyetlerinde" etkin olarak yer alır. Uygun biçimde, 3M aynı zamanda temsilcileri ve kamu görevlilerini
seçmek ve seçilmiş temsilciler ve kamu görevlileri ile birlikte çalışmak üzere politik faaliyetlerde yer alır. 3M'in
Kamu İlişkileri organizasyonu 3M'in lobi ve politik faaliyetlerini koordine eder ve denetler. Üst düzey 3M
yöneticilerinden oluşan 3M Politik Faaliyetler Kurulu, 3M'in Politik Eylem Komitesi'nin (3M PAC) faaliyetlerini
denetler. 3M PAC, yasanın izin verdiği biçimde ABD federal, eyaletsel ve yerel adaylara destek vermek için
kullanılan gönüllü çalışan ve paydaş katkılarından oluşan taraflardan bağımsız bir fondur.
Bir lobiciyi işe almadan, doğrudan lobi faaliyetine girmeden ya da 3M adına kamu görevlileriyle iletişim kurmadan
önce 3M çalışanlarının 3M Kamu İlişkileri birimine danışmaları gerekir.
3M, çalışanlarının politik süreçlere katılma ve seçilmiş temsilcileri ile kendi zamanlarını ve kaynaklarını kullanarak
temas kurma haklarına saygı duyar. 3M kaynakları ve tesisleri özel, politik ya da lobicilik faaliyetleri için
kullanılmamalıdır.
Amaç:
Lobi faaliyetleri, 3M gibi şirketlerin siyasi karar alıcıları, 3M'in ve çalışanlarımızın meşru çıkarları konusunda
bilgilendirmenin uygun bir yoludur ancak bu iletişimler, yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak yürütülmeli ve
bildirilmelidir.
Kurumsal kaynakların siyasi süreci etkilemek için kullanılması tüm dünyadaki ülkelerin siyasi süreçlerinin
doğruluğunu korumak ve artırmak amacıyla kesin şekilde düzenlenmiştir. Özel olarak ABD yasaları, pek çok ABD
eyaletinin yasaları ve diğer birçok ülkenin ve bölgenin yasaları genellikle kurumsal kaynakların adayları ya da
politik oluşumları desteklemek ya da bunlara karşı çıkmak için kullanılmasını yasaklar.
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:
• "Lobicilik"; yasalar, düzenlemeler ve işimizi ve çalışanlarımızı etkileyen konular hakkında kamu politikasının
şekillendirilmesine yardımcı olmak için yasa koyucularla ve diğer kamu görevlileriyle iletişim kurulması
anlamına gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 3M çalışanları ve 3M adına hareket eden diğer kişiler
federal, eyalete ait ve yerel lobi faaliyetleri yasalarını bilmelidir. Lobi faaliyetleri yasaları, kamu kuruluşunun
derecesine ve kamu organına göre farklılık gösterir. Örneğin, ABD'de eyaletlere ait lobi faaliyetleri yasaları
eyaletler arasında farklılık gösterir ve sık sık değişir. Bazı eyaletlerde, normal satış faaliyetleri lobi faaliyeti
oluşturabilir, kayıt ve bildirim gereksinimleri doğurabilir. Ek yönergeler için 3M Kamu İlişkileri birimine
başvurun. 3M'in yürürlükte olabilecek tescil ve raporlama kanunlarına riayet ettiğinden emin olmak için, tüm
çalışanlar önerilen temasın lobicilik faaliyeti oluşturup oluşturmadığını ve tescil, raporlama ve diğer bir eylemi
gerektirip gerektirmediğini belirlemek için seçilmiş temsilciler ya da kamu çalışanları ile temasa geçmeden önce
3M Kamu İlişkileri birimine ve atanmış 3M hukuk müşavirine danışmalıdır.
• Bir dış lobicinin (örneğin, çalışan olmayan) veya kamu ilişkileri danışmanının herhangi bir bağlantısı, önce Kamu
İlişkileri Başkan Yardımcısı tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır ve lobicinin yürürlükteki tüm tescil ve
raporlama kanunlarının yanı sıra 3M'in Davranış Kurallarına uymasını gerektiren bir yazılı sözleşme altında
gerçekleştirilmelidir. Uygun yazılı iletişim gereksinimlerini temin etmek için Tedarik ve Kamu İlişkileri birimi ile
birlikte çalışmayı ihmal etmeyin. Lobi faaliyetlerinin bildirimi ve masraflar 3M Hukuk İlişkileri birimi tarafından
üstlenilmektedir.
• Önceden PAC Kurulu tarafından onaylanmadıkça ve sonrasında yürürlükteki federal ya da eyalet yasalarının izin
verdiği ölçüde olmadıkça, 3M ücretli çalışma saatleri içinde çalışanlarının kampanya broşürleri dağıtmalarına,
kampanyaya katkı istemelerine ya da diğer siyasi etkinliklere katılmalarına izin vermez.
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• 3M Kamu İlişkileri birimi, yasanın izin verdiği biçimde, resmi makam sahiplerini ve adaylarını 3M tesislerini
ziyaret etmeleri ve 3M çalışanlarına hitap etmeleri için davet edebilir. Hiçbir 3M çalışanının söz konusu
etkinliklere katılımı zorunlu değildir. 3M, yasaların izin verdiği ölçüde, adayların 3M mülklerinde görünmelerini
reddedebilir ya da sınırlandırabilir. 3M Kamu İlişkileri birimi tarafından önceden açıkça izin verilmedikçe, hiçbir
aday herhangi bir 3M tesisinde broşür dağıtamaz, katkı isteğinde bulunamaz ya da çalışanlara hitap edemez.
• 3M PAC, ABD'deki federal, eyalete ait veya yerel adaylar, partiler ve siyasi komitelere katkıda bulunmak
amacıyla kullanılan (izin verildiğinde) tarafsız bir fondur. 3M, 3M ve 3M PAC'in ABD'deki siyasi kampanya, parti
ya da politik oluşumlara katkılarını denetlemek için PAC Kurulunu oluşturmuştur. Kıdemli bir 3M yöneticisinin
başkanlık ettiği PAC kurulu, Genel İcra Başkanını (CEO) bilgilendirir. PAC Kurulu, 3M'in siyasi faaliyetleri ve
katkıları hakkında Kurumsal Operasyonlar Komitesi ve Yönetim Kurulunun Aday Gösterme ve Yönetim
Komitesini de talep üzerine bilgilendirir. Uygun 3M çalışanları ve hissedarları gönüllü olarak 3M PAC'e katkıda
bulunabilir. Bu uygun yönetim ve idare çalışanları ve hissedarlardan, ABD yasalarının izin verdiği ölçüde, 3M
PAC'e katkıda bulunmaları istenebilir. Tüm çalışanlar, bir misilleme korkusu olmadan 3M PAC'e katkıda
bulunmayı reddedebilir. 3M herhangi bir kimsenin 3M PAC'e katkılarını ya da diğer siyasi katkılarını kendisine
geri ödemez. 3M PAC'e katkıda bulunmak için ya da herhangi bir siyasi katkı için çalışanların zorlanması yasa
dışıdır.
Cezalar:
Yasalar ve 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla
karşılaşacaktır.
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