
 

United International Pictures Modern Kölelik Bildirisi 
 

Bu bildiri, Birleşik Krallık Modern Kölelik Kanunu (2015) uyarınca yayınlanmıştır. Bildiri, United International 

Pictures (UIP) tarafından işleri dahilinde modern kölelik ve insan ticaretini önlemek için atılan adımları 

belirlemektedir. 

KÖLELİK VE İNSAN TİCARETİ RİSKİ  

UIP’nin temel değerlerine ve Davranış Kurallarına uygun şekilde, tüm ticari faaliyetlerimizde dürüstçe 

davranmaya kararlıyız ve yalnızca etik ve kanunlara uygun ticari davranışlar konusundaki taahhüdümüzü 

paylaşan kişi ve kurumlarla çalışmayı hedefliyoruz. UIP, dünya çapındaki faaliyetleri kapsamında Modern 

Köleliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir. 

EYLEMLERİMİZ   

Tüm UIP çalışanları, Davranış Kurallarına uyma konusunda kişisel bir taahhütte bulunmalı ve Davranış 

Kurallarını okuduklarını, anladıklarını ve bunlara uyduklarını düzenli olarak onaylamalıdır. UIP ayrıca aracı ve 

tedarikçilerinin de bu Davranış Kurallarına ve çalışanlara adil muamele edilmesini, güvenli ve sağlıklı bir 

çalışma ortamı sağlanmasını ve çevre kalitesinin korunmasını öngören kanunlar dahil, faaliyet gösterdiği 

ülkelerdeki tüm kanunlara uymasını talep etmektedir. UIP, yalnızca çalışma, sağlık ve güvenlik konusundaki 

geçerli kanun ve standartlara uyan tedarikçi ve aracılarla sözleşme yapar. 

UIP’nin Davranış Kuralları, modern kölelik ve diğer pek çok iyi iş uygulaması konusunda tedarikçi ve 

aracılarından beklenen asgari gereksinimleri özetler. Davranış Kurallarının hükümlerine göre, tedarikçilerde 

kabul edilemeyecek uygulamalar aşağıdakileri içerir: (i) gerekli minimum yaştan veya 16 yaşından (hangisi 

daha yüksekse) küçük işçilerin istihdam edilmesi; (ii) zorla çalıştırma, mahkumların veya ödünç işçilerin 

çalıştırılması veya işçilerin herhangi bir zorlama veya baskıya maruz tutulması; (iii) geçerli çevre kanun ve 

düzenlemelerine uyulmaması; (iv) maaş, mesai saatleri, çalışma günleri ve fazla mesai ödemeleri konusunda 

geçerli kanun ve düzenlemelere uyulmaması; (v) işçilere geçerli sağlık ve güvenlik standartlarına uygun bir 

çalışma ortamı sağlanmaması; ve (vi) rüşvetin yasaklanması dahil kanuna uygun iş uygulamalarına uyulmasını 

gerektiren politikaların sürdürülmemesi ve uygulanmaması. 

Uygunluk, denetim, hukuk ve iş operasyonu ekiplerimiz, lisans sahiplerimiz, aracılarımız ve tedarikçilerimiz 

için düzenli takip ve düzeltme eylemlerine (uygun olan durumlarda sözleşme feshi dahil) ek olarak gereken 

özenli araştırmanın yapılmasını (ve sözleşmede gerekli taahhütlerin alınmasını) sağlamaktadır. 

UIP çalışanları ve üçüncü şahıs lisans sahipleri, UIP’nin faaliyet gösterdiği her bölgede gizli bir muhbirlik 

sürecine erişebilmektedir.  

EĞİTİM  

Modern Kölelik konusundaki farkındalık, dünya çapında tüm çalışanlarımıza sunulacak olan online ve yüz yüze 

eğitimlerin bir parçası olacaktır. Ek olarak, uygun durumlarda üçüncü şahıs lisans sahiplerine de özel bir 

Modern Kölelik eğitimi sağlanmaktadır.  

Bu Bildiri, UIP Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
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