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Ürün Güvenliği, Kalitesi ve İdaresi İlkesi
İlke Beyanı:
3M ürün güvenliğini, kalitesini ve idaresini taahhüt eder. Ürün güvenliği, kalitesi ve idaresi, 3M ürünlerinin
tasarımı, üretimi, pazarlanması ve satışı sırasında her zaman birinci öncelik olmalıdır. 3M çalışanları ürün
güvenliği, kalitesi ve idaresi konusunda tüm ilgili yasaları, düzenlemeleri ve 3M politikalarını, standartlarını ve
prosedürlerini bilmeli, endişeleri özenli biçimde bildirmeli ve aynı biçimde yanıtlamalıdır. 3M yönetimi bildirilen
endişeleri çözüme kavuşturmaya çalışmaktan ve 3M çalışanlarının ilgili yasalar ve düzenlemeler ile 3M politikaları,
standartları ve prosedürleri hakkında uygun biçimde eğitim almasını sağlamaktan sorumludur.
Amaç:
3M her hayatı iyileştirmek için çaba gösterir. 3M, müşterilerimize kendi amaçları doğrultusunda kullanıldığında
güvenli olan kaliteli ürünler sunar ve müşterinin, toplumun ve kendimizin yüksek beklentilerini sürekli olarak
karşılayan ürünler sunmanın başarımız için temel olduğunu bilir. 3M, kullanım ömürleri boyunca üstün çevresel
performansa sahip ürünler üretmek için çalışır. Aynı zamanda, faaliyetlerinin burada belirtilen amaçları
desteklemesini sağlamak üzere tedarikçilerimiz ve ticari ortaklarımız ile birlikte çalışırız. Bu çabalar, toplu olarak
şirketimizin uzun dönemli başarısını ortaya koymaya, korumaya ve sağlamaya yardımcı olur.
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:
• Ürün güvenliği, kalitesi ve çevre ile ilgili tüm yasalar ve düzenlemeler ile 3M politikaları, standartları ve
prosedürlerine uyum sağlayın.
• Her zaman tetikte olun ve çalışma arkadaşlarınız, müşteriler, kullanıcılar ya da diğerleri tarafından size iletilen
endişeler de dahil olmak üzere tüm ürün güvenliği, kalitesi ve idaresi endişelerinizi bildirin.
• Ürün idaresi, ürün güvenliği ve uyumluluğu temelinin ötesine uzanan 3M çevresel, sağlık ve güvenlik (EHS)
taahhütlerini kapsar. Belirli 3M ürün idaresi taahhütleri arasında kalıcı kimyasallar ve kağıt kaynakları (örneğin,
kullanım ömrü yönetimi) ile ilgili politikalar ve standartlar yer alır.
• Ürünlerimizin kullanım amaçları, öngörülebilir yanlış kullanımları ve tasfiyesi hakkındaki değerlendirmeler de
dahil olmak üzere, 3M ürünlerinin tasarımı, üretimi, pazarlanması ve satışı ile ilgili ürün güvenliği, kalitesi,
uyumluluğu, çevresel performansı ve diğer idare değerlendirmelerini bir araya getirmek için 3M'in Yeni
Teknoloji Sunumu ve Yeni Ürün Sunumu Çerçeveleri ve Kullanım Ömrü Yönetimi programını kullanın.
• Dışarıda üretilen ürünleri, ürünle ilgili çevresel, sağlık, güvenlik, mevzuat ve olası sorumluluk özellikleri
inceleme derecesini göz önünde bulundurarak 3M tarafından üretilenlerle aynı şekilde değerlendirin.
• Ürün güvenliği, kalitesi, uyumluluğu, çevresel performansı ve diğer idare yönetim prosedürleri ve gereksinimleri
hakkındaki eğitim ve çalışma programlarına katılın.
• Müşterilere sunulan pazarlama, satış bilgileri ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere ürünler ile ilgili iddiaları
doğrulayın.
• İlgili tüm yasalar ve düzenlemelere uyan ve 3M'in ürün güvenliği, kalitesi, çevresel performansı ve diğer idare
beklentilerini karşılayan tedarikçileri, üstlenicileri ya da dış üreticiler ve hizmet sağlayıcıları seçin ve bunlarla
çalışmayı sürdürün.
• Çalışanlar, yürürlükteki yasa ve ilkeleri öğrenmek ve uymak konusunda yardım almak için kendilerine atanmış
bölüm, tesis ya da ülkenin çevre, sağlık ve güvenlik profesyonelleri ya da kalite liderleri ile iletişime geçmelidir.
• 3M güvenlik, kalite ve idare taahhütleri hizmetlere eşit olarak uygulanır. 3M tarafından sunulan hizmetler,
güvenli; ilgili yasalar ve düzenlemelere uyan; kalite gereksinimlerini karşılayan ve 3M politikaları, standartları
ve prosedürleri ile uyumlu bir biçimde yürütülmelidir.
Cezalar:
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İlgili ürün güvenliği, kalitesi ve çevre yasaları ve düzenlemeleri ile bu İlkeye uyulmaması 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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