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2024 yılından itibaren ise
1.000 ve daha fazla
çalışanı olan işletmeler

Alman ''Tedarik
Zincirlerinde Durum
Tespiti Yasası''

Yasa Kapsamında Ele Alınan İnsan Hakları (sınırlı sayıda
değildir): 

Sendika Kurma HakkıTemiz Çevre 

Yasa'da yer alan hükümlere uyulmaması
halinde, işletmeler için 8.000.000 Avro'ya
kadar idari para cezaları veya (yıllık cirosu 400
milyon Avro'yu aşan işletmeler için) yıllık
global cirolarının %2'sine kadar para cezası
uygulanacaktır.

Yasa'da yer alan hükümlere uymayan ve belirli
bir asgari tutarda idari para cezasına tabi olan
işletmeler (ihlalin ciddiyetine bağlı olarak:
175.000 Avro, 1.500.000 Avro, 2.000.000 Avro
veya yıllık cironun %0.35'i) 3 yıla kadar kamu
ihalelerinden muaf tutulabileceklerdir.

Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması

Ayrımcılık Yasağı
İş Sağlığı ve
Güvenliği

Adil Ücret  Taşınmaz Malların
Hukuka Aykırı
Müsaderesine Karşı
KorumaKöleliğe ve Zorla

Çalıştırmaya Karşı
Koruma

2023 yılından itibaren
3.000 ve daha fazla
çalışanı olan işletmeler

Yaptırımlar:

Tedarik zincirlerinin herhangi bir aşamasında Alman
şirketlerle ticari ilişkide içerisinde bulunan tüm işletmeler
Yasa'dan etkilenecektir.  



RİSK YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI

İşletmeler, �şletme �ç�ndek� r�sk yönet�m�n� �zlemekten sorumlu  
k�ş� veya k�ş�ler� (örneğ�n, �nsan haklarına uyumdan sorumlu
müdür) tay�n etmel�d�rler. İşletmeler�n yönet�m b�r�mler�,
sorumlu k�ş�ler�n çalışmaları hakkında düzenl� olarak (en az
yılda b�r kez) b�lg� almalıdır.

İşletmeler, �nsan hakları durum tesp�t� yükümlülükler�ne
uymak �ç�n tüm �ş süreçler�nde uygulanacak uygun ve etk�l� b�r
r�sk yönet�m s�stem� kurmalıdır.

İşletmeler, kend� �ş alanları ve doğrudan tedar�kç�ler�ndek�
�nsan hakları ve çevre �le �lg�l� r�skler� bel�rlemek �ç�n uygun b�r
r�sk anal�z� yapmalıdırlar. R�sk analz� sonuçlarının �şletme
�ç�nde dah�l� olarak paylaşılması gerekmekted�r. R�sk anal�z�,
�şletmeler�n tedar�k z�nc�rler�nde öneml� ölçüde değ�şen veya
gen�şleyen b�r r�sk durumu beklemeler� hal�nde (örneğ�n yen�
ürünler�n, projeler�n veya yen� b�r �ş alanının dah�l ed�lmes�
neden�yle) yılda b�r kez ve duruma mahsus olarak yapılmalıdır. 

ALMAN TEDARİK
ZİNCİRLERİNDE DURUM
TESPİTİ YASASI'NDAKİ

İNSAN HAKLARI DURUM
TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İŞLETME İÇİNDE SORUMLU KİŞİ/KİŞİLERİN
GÖREVLENDİRİLMESİ

DÜZENLİ RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI

POLİTİKA BEYANI YAYINLAMA

İşletmeler, üst yönet�m b�r�m� tarafından ben�msenecek
�nsan hakları stratej�s�ne �l�şk�n olarak; �şletmen�n �nsan
hakları durum tesp�t� yükümlülükler�n� yer�ne get�rme
prosedürünü, öncel�kl� �nsan hakları ve çevre �le �lg�l�
r�skler�n� ve ayrıca �şletmen�n çalışanlarına ve tedar�kç�ler�ne
yükled�ğ� �nsan hakları ve çevre �le �lg�l� beklent�ler�n� �çeren
b�r pol�t�ka beyanı yayınlamalıdırlar.

FAALİYET ALANLARINDA VE DOĞRUDAN
TEDARİKÇİLER İÇİN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
ORTAYA KOYMAK

İşletmeler, r�sk anal�z� sırasında b�r r�sk bel�rled�kler� takd�rde,
gec�kme olmaksızın uygun önley�c� tedb�rler� almalıdırlar.
İşletmeler�n kend� �ş alanlarında veya doğrudan
tedar�kç�ler�n�n �ş alanlarında öneml� ölçüde değ�şen veya
gen�şleyen b�r r�sk durumu beklen�yorsa, önley�c� tedb�rler�n
etk�l�l�ğ� yılda b�r kez ve duruma mahsus olarak gözden
geç�r�lmel�d�r.



İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER ALINMASI 

İşletmeler, kend� �ş alanlarındak� veya doğrudan tedar�kç�ler�n�n
faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan �nsan hakları ve çevre �le �lg�l�
r�skler�n ve �hlaller�n b�ld�r�lmes� �ç�n uygun ve tarafsız b�r �ç
ş�kayet prosedürü oluşturmalıdırlar. İşletmeler Yasa'dak� bel�rl�
kr�terler� karşılaması koşuluyla uygun b�r dış ş�kayet prosedürüne
de katılab�l�rler.

İşletmeler, kend� �ş alanlarında veya doğrudan tedar�kç�ler�nde
�nsan haklarıyla veya çevreyle �lg�l� b�r yükümlülük �hlal�n�n
meydana geld�ğ�n� veya geleb�leceğ�n� tesp�t ederlerse, bu �hlal�
önlemek, sona erd�rmek veya en aza �nd�rmek �ç�n uygun
�y�leşt�r�c� önlemler� almalıdırlar. 

Doğrudan b�r tedar�kç�dek� �nsan hakları veya çevre �le �lg�l� b�r
yükümlülük �hlal� önlenem�yorsa, �şletmeler �hlal� sona erd�rmek
veya en aza �nd�rmek �ç�n b�r plan hazırlamalı ve uygulamalıdırlar.
İşletmeler, yalnızca bel�rl� durumlarda �ş �l�şk�s�n� sona erd�rmekle
yükümlü tutulmuşlardır. İşletmeler�n kend� �ş alanlarında veya
doğrudan tedar�kç�ler�nde öneml� ölçüde değ�şen veya
gen�şleyen b�r r�sk durumu beklen�yorsa, �y�leşt�r�c� önlemler�n
etk�nl�ğ� yılda b�r kez ve duruma mahsus olarak gözden
geç�r�lmel�d�r.

İşletmeler�n, dolaylı tedar�kç�ler�n�n faal�yetler�nden kaynaklanan
�nsan hakları veya çevre �le �lg�l� r�skler� ve/veya �hlaller�
raporlamak �ç�n b�r ş�kayet prosedürü oluşturmaları
gerekmekted�r. İşletmeler�n, dolaylı tedar�kç�lerde b�r �nsan
hakları veya çevre �hlal� olab�leceğ�ne da�r b�lg� almaları
durumunda; b�r r�sk anal�z� yapılmalı, uygun önley�c� tedb�rler
bel�rlenmel�, �hlal� önleme, durdurma veya en aza �nd�rme planı
hazırlanarak uygulamaya koyulmalı ve pol�t�ka beyanı
güncellenmel�d�r.

ALMAN TEDARİK
ZİNCİRLERİNDE DURUM
TESPİTİ YASASI'NDAKİ

İNSAN HAKLARI DURUM
TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ŞİKAYET PROSEDÜRÜ OLUŞTURMA

DOLAYLI TEDARİKÇİLERDEKİ RİSKLERE
YÖNELİK OLARAK İNSAN HAKLARI DURUM
TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN UYGULANMASI

BELGELEME VE RAPORLAMA

İnsan hakları durum tesp�t� yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�
sürekl� olarak belgelenmel� ve en az yed� yıl süreyle
saklanmalıdır. İşletmeler, b�r öncek� mal� yılda �nsan hakları
durum tesp�t� yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n b�r
yıllık rapor hazırlamalı ve raporları mal� yılın b�t�m�n�n ardından en
geç dört ay �çer�s�nde web s�teler�nden yed� yıllık b�r süre
boyunca ücrets�z olarak kamuya açık hale get�rmel�d�rler.


