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T.C.
BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Berlin Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-40253150-557.99-00083071334 23.02.2023
Konu : Alman Tedarik Zinciri Yasası

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05.07.2022 tarihli ve E-40253150-557.02.03-00076259591 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, Alman Tedarik Zinciri Yasası, 3.000’den fazla çalışanı olan Alman
firmaları bakımından 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 1.000’den fazla çalışanı olan
Alman firmaları açısından da mezkur yasanın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmesi
kararlaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde
Alman Tedarik Zinciri Yasası’nın getirdiği zorluklar ve imkanların anlatıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıda özetle,

“BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına dair Rehber İlkeleri” ile “OECD Çokuluslu İşletmeler Genel
İlkeleri”nin somutlaştırıldığı,

Politik açıdan istikrarsız bölgelerde zorla çalıştırma ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin
düzenlemeleri içeren “AB Çatışmalı Bölgeler Madenleri Düzenlemesi”nin anılan ilkelerin yansıması
olarak 2021 yılında yürürlüğe girdiği,

“AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi” ile “BM - Anlaşmaların Bağlayıcılığı
Süreci”ne ilişkin görüşmelerin devam ettiği,

ifade edilmiştir.

Toplantıda devamla, Alman Tedarik Zinciri Yasasının uluslararası çalışmalara ulusal bağlayıcılık
kazandırması bakımından önemine değinilmiş, Alman firmalara pek çok yükümlülük ve sorumluluk
yüklendiği bildirilmiştir. Mezkur Yasa gereğince Alman firmaların yasaya uymadığı tespit edilen
tedarikçilerine karşı önleyici tedbirleri alma yükümlülüklerinin de bulunduğu vurgulanmıştır. Bu
kapsamda, Alman firmalarının ihracatçılarımızla olan iş ilişkilerinde anılan yasa yükümlülüklerini
muhakkak vurgulayacakları, firmalarımızın insan hakları ya da işçi çalıştırma ihlalleri yapıp
yapmadıklarının yanı sıra çevresel mevzuat ve düzenlemelere uyup uymadıklarının inceleneceği
görülmektedir. Yasa gereği her ne kadar ilk etapta büyük Alman firmalarının sorumluluğu bulunsa da,
bunun zaman içerisinde tüm Alman firmalarının yükümlülüğü haline geleceği ve Almanya’ya ürün
tedarik eden bütün ihracatçılarımızı doğrudan etkileyeceği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Alman firmalarının yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen akredite
edilmiş (muhtemelen yabancı) kuruluşların firmalarımızı birebir yerinde inceleme ve değerlendirme
süreçlerine tabi tutmayı talep edebileceği görülmektedir. Söz konusu akredite kuruluşların hizmet
bedellerinin Alman firmaları mı yoksa bizim firmalarımız tarafından mı karşılanacağı hususu ise bu
aşamada belirsizlik arz etmektedir. Öte yandan, zaman ilerledikçe Alman firmalarının pazara yeni girmek
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isteyecek firmalarımıza bu durumu şart koşarak konunun ihracatçımız açısından ekstra maliyet
yaratmasının kaçınılmaz olacağı değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin bir başka belirsizliğin de, süreçte anlaşmazlık yaşayabilecek ihracatçılarımızın
hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti alması aşamasında ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.
Bu minvalde, Alman firmalarının tedarikçileriyle yasaya ilişkin sorun yaşaması durumunda
sözleşmelerini uyarlama, karşılıklı iş ilişkilerini geçici bile olsa askıya almak, sözleşmelerini feshetmek,
tedarikçileri kontrol altında tutmak, şikayet prosedürü oluşturmak gibi sorumlulukları bulunduğundan,
konunun zaman zaman özel hukuk uyuşmazlığına dönüşmesi kaçınılmaz olabilecektir. Bu minvalde,
sorun yaşayan (özellikle küçük ölçekteki) firmalarımızın söz konusu hizmetlerin maliyetine katlanma
bakımından zorluklarla karşılaşabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, sürecin tamamını kapsamamakla birlikte, en azından sürecin bir parçası olarak bir Alman
sertifikasyon firmasının aktif olarak faaliyet göstereceği, bu kapsamda tüm sektörlerde faaliyet gösteren
ihracatçılarımız açısından daha fazla sertifika alma gereğinin ortaya çıkacağı müşahede edilmektedir. Bu
anlamda, “Tedarikçi Denetimi Sertifikası (Supplier Audits)” hazırlanması dikkat çekicidir.

Anılan toplantı notu ve ekleri ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Abdullah SOYLU
Ticaret Müşaviri

Dağıtım:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
İhracat Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne

Ek:
1- Toplantı Notu
2- Alman Tedarik Zinciri_Sunum 1
3- Alman Tedarik Zinciri_Sunum 2
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