
2010 California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası (SB 657) ve 2015 Birleşik Krallık 
Modern Kölelik Yasası 
 
Kingston Technology Corporation, ve iştirakları, (birlikte "Kingston" olarak anılacak) müşterilerimizin, satın aldıkları Kingston 

ürünlerinin köle çalıştırma ve insan kaçakçılığı ile ilgili yasalara uygun bir tedarik zincirinde üretildiği ve satın alındığı 

konusundaki kaygılarını paylaşmaktadır. Bu nedenle Kingston, satışa sunulan somut mallar için doğrudan tedarik 

zincirimizin bu tür ilgili yasalara uygun olduğundan emin olmak için önlemler almaktadır. 2010 California Tedarik 

Zincirlerinde Şeffaflık Yasası'na (SB 657) ve 2015 Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası'na karşı Kingston aşağıdaki 

eylemleri gerçekleştirmiştir: 

Kingston, insan kaçakçılığı ve kölelik risklerini değerlendirmek ve tespit etmek için ürün tedarik zincirlerinin doğrulanmasını 

sağlamaktadır. Doğrudan tedarikçilere kendi kendini değerlendirme anketleri gönderilmekte ve yanıtlar değerlendirilmek tedir. 

Üçüncü şahıslarla doğrulamalar yapılmamaktadır. 

Kingston, tedarikçilerin, tedarik zincirindeki insan kaçakçılığı ve kölelikle ilgili şirket standartlarına uyumunu değerlendirmek 

için tedarikçilerin denetimini sağlamaktadır. Denetimler, eğitimli Kingston personeli tarafından düzenlenmekte ve 

gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerde üçüncü şahıs/bağımsız denetmenler kullanılmamaktadır. 

Kingston, ürünlerde bulunan malzemelerin, iş yaptıkları ülke ya da ülkelerdeki kölelik ya da insan kaçakçılığıyla ilgili yasalara 

uygun olduğunu onaylamak için doğrudan tedarikçilerine Tedarikçi Uygulama Kuralları ve doğrulama mektupları 

göndermektedir. 

Kingston, kölelik ve insan kaçakçılığı standartlarını karşılayamayan çalışanlar ve yükleniciler için şirket için güvenilirlik 

standardını ve prosedürlerini sürdürmektedir. 

Tedarik zinciri yönetimi konusunda doğrudan sorumluluğa sahip Kingston çalışanları ve yönetimi, SB 657'nin ve 2015 

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası unsurları ile ilgili eğitim almaktadır.  

Kingston, Responsible Business Alliance (eskiden Elektronik Sektörü Vatandaşlığı Koalisyonu - Electronic Industry 

Citizenship Coalition - EICC) üyesidir. Kingston Mesleki Ahlak Kuralları, zorla, bağımlı ve sözleşmeli kölelik ve hapishanede 

istemsiz çalıştırmanın kullanılmasını yasaklayan sosyal ve etik konular üzerinde bir dizi standart belirleyen RBA Mesleki 

Ahlak Kuralları'nı temel almaktadır. Kingston, RBA’nın bir üyesi olarak kendi çalışmalarının RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nın 

gereklerine kademeli olarak uyumlu hale getirmek ve tedarikçilerinin ve alt yüklenicilerinin de aynısını yapması için 

desteklemek konusunda kararlıdır. Kingston, faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nı uygulamak 

için sürekli iyileştirme yaklaşımı yapmak konusunda çaba gösterir. 

 


