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RİSK AZALTIN,
UYUM SAĞLAYIN,
HAYAT KURTARIN: 

ISO 39001 YOL VE TRAFİK 
GÜVENLİĞİ STANDARDI

Karayolu trafik kazalarının 2030 yılına kadar dünyanın en 
büyük beşinci ölüm nedeni olacağı öngörülmektedir. 
Buna göre ISO 39001 standardı ölümlerin ve ciddi 
yaralanmaların azaltılmasında kritik bir rol oynamaktadır. 
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi 
(YTGYS), kuruluşun yol açabileceği bu olumsuzlukları 
önlemeye yönelik gereksinimleri belirlemektedir. ISO 
39001 gereksinimleri, uygun bir YTGYS politikasının 
geliştirilmesi ve uygulanmasını, kuruluşun sorumlu 
olduğu yasal ve diğer yönetmelikleri dikkate alan YTGYS 
hedeflerinin ve eylem planlarının geliştirilmesini sağlar ve 
YTGYS standardı ile kuruluşun kontrol edebileceği ve 
önlem alabileceği kriterler hakkında bilgi verir.



ISO 39001 Uygulamak: Standardın gereklilikleri nelerdir?

Yönetim sistemi bağlamının; kuruluşun kapsamı, gereksinimleri, ihtiyaçları ayrıca yönetim sisteminin 
kuruluşa entegre edilmesi doğrultusunda belirlenmesi.

• Üst yönetimin YTG yönetim sistemindeki rolüne özgü gereksinimlerin belirlenmesi ve liderliğin, politika
bildirimi ile kuruluşun beklentilerini ortaya koyması.

• YTG yönetim sisteminin yol gösterici prensipleri ile bir bütün olarak stratejik hedeflerin oluşturulması.

• Dökümantasyon yapılması, kontrol edilmesi, devamlılığının sağlanması ve saklanması esnasında ilgili taraflara

ihtiyaca yönelik yetkinlik tanınması ve kendileriyle iletişimin sağlanması.

• YTGYS gerekliliklerinin tanımlanması, bunların nasıl ele alınacağının belirlenmesi, acil bir durumu yönetmek ve 
müdahale etmek için prosedürler geliştirilmesi.

•

• Düzeltici faaliyet yoluyla YTGYS uygunsuzluklarının tespit edilmesi ve bunlara göre hareket edilmesi.
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ISO 39001: YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ  

Standardın odak noktası nedir?

Karayolu trafik kazalarının 2030 yılına kadar 
dünyanın en büyük beşinci ölüm nedeni olacağı 
öngörülmektedir. Buna göre ISO 39001 standardı 
ölümlerin ve ciddi yaralanmaların azaltılmasında 
kritik bir rol oynamaktadır. ISO 39001 Yol ve Trafik 
Güvenliği Yönetim Sistemi (YTGYS), kuruluşun yol 
açabileceği bu olumsuzlukları önlemeye yönelik 
gereksinimleri belirlemektedir. ISO 39001 
gereksinimleri, uygun bir YTGYS politikasının 
geliştirilmesi ve uygulanmasını, kuruluşun sorumlu 
olduğu yasal ve diğer yönetmelikleri dikkate alan 
YTGYS hedeflerinin ve eylem planlarının 
geliştirilmesini sağlar ve YTGYS standardı ile 
kuruluşun kontrol edebileceği ve önlem alabileceği 
kriterler hakkında bilgi verir.

Bu uluslararası standart Yol ve Trafik Güvenliğine 
yöneliktir. Taşımacılık ürün ve hizmetlerine yönelik 
teknik ve kalite gerekliliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmamıştır.

Bu uluslararası standart ile belirlenen yönetim 
sistemi, kuruluşların Yol ve Trafik Güvenliği 
hedeflerine odaklanır ve güvenli sistem yaklaşımını 
kullanarak aksiyon planlarının yönetilmesine 
klavuzluk eder. 

Standart hangi kuruluşları hedeflemektedir?

isteyen her türlü ürün ve hizmet sağlayan 
kuruluşlarda, kuruluşun büyüklüğü 
farketmeden ISO 39001 uygulanabilir.

• Yol ve Trafik Güvenliği performansını iyileştirmek,

• YTG yönetim sistemi kurmak, uygulamak,
sürdürmek ve geliştirmek,

• YTG politikalarının küresel standarda
uygunluğunu kanıtlamak ve

• Uygunluğunun uluslararası tanınırlığını
göstermek

YTG performansının ölçülmesi, trafik kazası ve diğer özel durum incelemeleri, YTGYS'nin Uluslararası Standarda ve

yönetimin beklentilerine uygunluğu ve yönetimin beklentileri doğrultusunda geri bildirimler alınması.

•
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ISO 39001 SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİR: FAYDALARI

İş Ortaklarınıza Güvenilirliğinizi Kanıtlayın

Standardın gerekliliklerini uyguladıktan sonra ISO 
39001 sertifikası, yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, 
personel ve diğer paydaşlara, kuruluşunuzun etki 
kapsamındaki trafik olaylarını ve kazalarını ortadan 
kaldırmak için makul olarak beklenebilecek her şeyi 
yaptığına dair güvence sağlar.

Bu nedenle sertifika, paydaşlarınızın ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamanıza yardımcı olur ve sizlere 
rekabet avantajı sağlar.

ISO 39001 Yönetim Sisteminin Faydaları

• Kazaları önemli ölçüde azaltın ve hayat kurtarın
• İlgili taraflara taahhüt gösterin ve itibarınızı arttırın
• Sigorta maliyetlerini düşürün
• Yeni pazar imkanları elde edin
• Hedeflerinizi güvence altına alın
• Ortaya çıkabilecek yasal sorun riskini azaltın
• Yasal ve düzenleyici mevzuatlara uyum mekanizması geliştirin
• Pazarda ayırt edici avantaj sağlayın
• Diğer kuruluşlara ve paydaşlarınıza tutarlı yaklaşım sağlayın



DÜZELTİCİ FAALİYET
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SERTİFİKANIN DQS VERİTABANI KAYDI

ISO 39001 BELGELENDİRME SÜRECİ

Uygulama sürecinde DQS, potansiyeli belirleyebilme amacıyla 
isteğe bağlı olarak mevcut durum analizi gerçekleştirebilir. Bu, 
belgelendirme denetimine en verimli şekilde hazırlanmanızı 
sağlar.

Şirketiniz hazır olduğunda, gerekli deneyim ve 
yetkinliğe sahip bir denetçi ile uygun denetim tarihi 
belirlenir.

Belgelendirme denetiminde kuruluşunuzun ISO 39001 
gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlenir. Denetim 
süresi kuruluşunuzun kapsamına, faaliyetlerine ve 
büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Denetimden sonra sizlere, bulguları özetleyen ve 
gelişme potansiyelini açıklayan ayrıntılı bir rapor 
sunulur.

Herhangi bir uygunsuzluk durumunda düzeltici 
faaliyetleri gerçekleştirmek için üç aylık zamanınız 
olacaktır.

Uygunsuzluklar kapatıldığında üç yıl geçerli olacak ISO 39001 
Sertifikası düzenlenir. Herkes tarafından erişime açık olan 
DQS veritabanına sertifika kaydı gerçekleştirilir.

Sertifikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla ikinci 
ve üçüncü yıllarda ara denetimler gerçekleştirilir 
ve denetim raporları hazırlanır.

İlk denetimden üç yıl sonra sertifika geçerliliği sona 
erecektir. Yeniden belgelendirme için üç yıllık bir 
belgelendirme döngüsü baştan başlayacaktır.

MEVCUT DURUM ANALİZİ

BELGELENDİRME

PLANLAMA

BELGELENDİRME DENETİMİ

TAKİP DENETİMLERİ

[ ]
DENETİM RAPORU
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GC-MARK İLE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜZÜ ARTTIRIN 

ISO 39001 ile belgelendirilmek gurur duyabileceğiniz bir başarıdır. Bu başarıyı öne çıkarmanıza ve herkese 
açık hale getirmenize yardımcı olmak için DQS, Global Conformity Mark'ı (GC-Mark®) geliştirdi.

DQS tarafından ISO 39001'e göre belgelendirilen tüm kuruluşlar, ISO 39001 sertifikası ile Global Conformity 
Mark sertifikası alma ve  „Verified Safe Transport“ logosu kullanma hakkı kazanacaktır. 

Bu, ISO sertifikasını iletişim ve marka stratejinize entegre etmenizi sağlar. Genellikle kuruluşların sahip 
olduğu sertifikalar araştırmadan bilinememektedir, Global Conformity Mark ise özellikle pazarlama ve 
iletişim amaçları için tasarlanmıştır.

Böylece, ISO sertifikasyonunu görsel olarak çekici ve kolay anlaşılabilir bir mesaj haline getirebilirsiniz. 
Tır şirketleri, nakliye ve lojistik şirketleri, kuryeler, kurumsal web sitelerinde, basında ve hatta tüm 
filolarında GC-Mark Verified Safe Transport'u göstererek itibarlarını arttırabilirler. 
Önemsediğinizi dünyaya gösterin!

GC-Mark “Verified Safe Transport”:

• Acil durum planları, iletişim sistemleri ve izlemenin yeterliliğini doğrular

• Araç filolarında tanıtım amaçlı ve paydaşlarla iletişimde kullanılabilir

• Pazarda rekabet önceliği ve yeni sözleşme kazanımları sağlar

Certification Body: DQS CFS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  
 

CERTIFICATE 

This is to certify that 

Sample Company Ltd. 
 

Line 1 
Line 2 
Country 

has implemented and maintains an Road Traffic Safety Management System. . 

Scope: 
Scope of operations 
 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills 
the requirements of the following standard 

 

ISO 39001:20122

Certificate registration no. 

Valid from 

Valid until 

Date of certification 

1335465 

2017-01-01 

2019-12-31 

2017-01-01 

DQS CFS GmbH 
German Association for Sustainability 

Dr. Sied Sadek 
Managing Director  
 

+ +

ISO 39001 
Sertifikası

Global Conformity 
Sertifikası

„Verified Safe 
Transport“

Global 
Conformity Etiketi

„Verified Safe 
Transport“
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