
Lojistik alanında uzman kişilerin kurduğu Lojistik Derneği 
(LODER), bağımsız, kar amacı gütmeyen, sadece bireysel 
üyelik kabul eden ve merkezi İstanbul / Türkiye’de bulunan 
bir sivil toplum kuruluşudur. Yabancı ortaklı (Britanya) 
bir girişim olan Standart  BM Trada A.Ş. ise bağımsız ve 
tarafsız bir değerlendirme-derecelendirme firmasıdır.

LODER ve Standart BM Trada A.Ş. gerçekleştirdikleri 
işbirliği ile lojistik alanında eksikliği duyulan, lojistik 
firmalarının altyapı ve işletimi için gerekli olan standartların 
oluşturulması için bir proje takımı kurmuştur.

Yapılan işbirliği sonucu Lojistik Standartları Sistemi®, 
kısaca LSS®, ortaya çıkmıştır. Lojistik Standartları 
Sistemi®, LSS®, depolama hizmetleri, karayolu ve 
demiryolu yük taşımacılığı, suyolu yük taşımacılığı ve 
havayolu yük taşımacılığı işlemlerini içermektedir.

Proje takımı ilk lojistik standardını depolama alanında 
hazırlanmıştır. Hazırlanan Depolama Standardı’nın amacı, 
her türlü depolama işleminin yürürlükte olan mevzuata 
ve standartlara uygun olarak yapılmasını güvence altına 
almak, yürütülen işlemlerin ekonomik olarak yaşayabilir, 
sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kapsamı içindeki 
etkinliklerin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak 
uygun olması ile çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini 
sağlamaktır.

DEPOLAMA STANDARDI

® LSS, Lojistik Standartlar Sistemi, ile LSS logosu, 
LODER ve Standart  BM Trada A.Ş’nin tescilli ticari 
markasıdır. Bütün kullanım hakları saklıdır.



Depolama Standardı, depolama faaliyetlerini yürüten 
gerek lojistik hizmet alan ve gerekse lojistik hizmet veren 
firmalar için geliştirilmiştir. 

Depolama Standardı, müşteri gerekliliklerini 
karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve verilen 
hizmet kalite düzeyinin en üst derecede olmasını sağlamak 
üzere hazırlanmıştır.

Depolama Standardı’nda, firmaların gerçekleştirdikleri 
depolama işlemlerini aynı standarda uygun olarak 
yapmaları ve aynı kalite düzeyinde olmalarını sağlamak 
amacıyla genel çerçeve ve temel kurallar belirlenmiştir.

Depolama Standardı aşağıdaki bölümleri içermektedir: 

1. Depo yönetimi
2. Personel
3. Depo binası ve yerleşim
4. Elektrik ve diğer yardımcı donanım ile birimler
5. Malzeme depolama palet ve kapları
6. Depo taşıma ve elleçleme araçları
7. Forkliftler
8. Depo işlemleri
9. Depoda otomasyon
10. Stok kontrol ve raporlamalar
11. İSG, acil durum ve zararlıları önleme

Depolama Standardı ile depoları değerlendiren ve 
derecelendiren firmaların, değerleme ve derecelendirme 
işleminde, depoların gerçekleştirdikleri etkinlikler için 
aynı ölçütleri kullanmaları ve aynı bilgi ile kalite düzeyinde 
olmalarını güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Bu Depolama Standardı, depolama işlemlerini 
gerçekleştiren bağımsız firmalar için kullanıldığı gibi, 
başka bir işletmenin içinde yer alan depolar ve çok 
yerleşimli işletme ve depolar için de kullanılabilir. 
Depolama Standardı’nı, öteki standartlardan ayıran en 
önemli noktaları şöyle belirtebiliriz:

• Bağımsız ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme 
firmaları, Depolama Standardı kapsamında 
depolama hizmeti veren firmaları denetleyecek, 
değerlendirecek ve önceden belirlenmiş bir ‘Performans 
Karnesi’ çerçevesinde derecelendirecektir.

• Denetimler, bağımsız, tarafsız ve konusunda uzman 
denetçilerce gerçekleştirilecektir.

• Lojistik firmalarının dereceleri hem LSS web sitesi 
üzerinde duyurulacak hem de bir derecelendirme 
belgesi yayımlanacaktır.

• Lojistik firmalarının dereceleri, aynı standarda 
göre değerlendirme sonucunda konusunda uzman 
kişilerce belirlenecektir; böylece derecelendirmeler 
nesnel olarak yapılacaktır.



• Lojistik firmalarını değerlendirirken, yalnızca 
hazırlayıp yayımlanan standart kullanılmayacak, 
bu Depolama Standardı’yla birlikte depolama 
etkinliklerine özgü performans göstergeleri de 
kullanılacaktır. 

• Performans göstergeleri, kendi başına, hazırlanan 
Depolama Standardı’na ek olarak, standardı 
zenginleştirmekte ve büyük bir katma değer 
yaratmaktadır. Bu anlamda, buna benzer bir 
uygulama yapılmamaktadır.

Depolama Standardı, bu alanda çalışan ve/veya bu 
alanda hizmet alan firmalara kılavuz görevi görecektir. 
Lojistik firmaları, Depolama Standardı’na göre bağımsız 
ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme firmalarına 
kendilerini derecelendirerek, mevcut durumlarını doğru 
bir şekilde değerlendirebilecek, geliştirilmesi gereken 
yönlerini daha sağlıklı bir biçimde belirleyebileceklerdir.

Lojistik firmalarından hizmet alan firmalar da kendi 
denetimlerini yaparak lojistik firmalarını değerlendirmek 
yerine, LSS® bağlamında yapılan derecelendirmeye göre 
hizmet alacakları lojistik firmalarını değerlendirebilecekler 
ve bir anlamda lojistik firmalarının niteliklerini 
saptayabileceklerdir.

Depolama Standardı’nın uygulanması, gerek lojistik 
firmaları gerekse lojistik firmalarından hizmet alan 
firmalar için zaman ve emek tasarrufu sağlayacağı gibi, 
maliyetlerden de tasarruf anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, hizmet alan firmaların lojistik firmalarını 
tekrar tekrar denetlenmesi engellenmiş olacaktır.

LSS®, lojistik firmalarının Depolama Standardı 
ve öngörülen performans göstergeleri bağlamında 
derecelendirilmesi için uygun olmasına ek olarak, hizmet 
alan firmaların kendine özgü standartlara ve performans 
ölçülerinin kullanılmasına da olanak tanımaktadır.

Böylece hizmet alan firmalarla yapılacak sözleşmelerle, 
ikinci taraf olarak lojistik firmaları denetlenebilecek, 
dolayısıyla hizmet alan firmaların işgücünden tasarruf 
edilmesi sağlanacaktır.

Depolama Standardı, özellikle firmanın güvenli çalışma 
kurallarına uygunluğunu sağlamak ve bu yüzden de 
işyerindeki kaza ile yaralanmaları en aza indirmek 
için alınması gereken önlemleri belirtmek amacıyla 
depolamada kullanılan taşıma ve elleçleme donanımlarını 
da kapsamaktadır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesiyle, 
yalnızca çalışanların sağlığı ve güvenliğini sağlamak 
değil, işyerindeki hasar ve kayıpları en aza indirmek de 
amaçlanmaktadır.



Depolama taşıma ve elleçleme donanımlarının aynı teknik 
özelliklerde olması değil, donanımların kullanımında 
aynı çalışma usul ve yöntemlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Depolama Standardı, ilgili mevzuat ve diğer yönetim 
standartlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu standart, 
daha çok, konuya özgü ilke, kural ile çalışma usullerini 
belirlemek için kullanılmalıdır. Bu nedenle ‘tamamlayıcı’ 
bir kılavuz niteliğindedir.

Depolama Standardı, firmanın verilen hizmete 
uygulanabilir müşteri, mevzuat ve kendi ortaya koyduğu 
gereklilikler ile birlikte, yeterlilik düzeyini değerlendirmek 
için kullanılır.

Depolama Standardı, yönetim sistemlerine ilişkin 
gereklilikleri içermez ancak ilgili diğer yönetim sistem 
standartlarının gerekliliklerinin bir araya getirilmesini 
veya bütünleştirilmesini sağlar.
Bu kapsamda, öteki yönetim sistemlerinde olduğu gibi, 
lojistik firmaları için yılda bir kez gözetim denetimi 
gerçekleştirilerek, yayımlanan derecelendirme belgelerinin 
sürekliliği sağlanacaktır. Gözetim denetimlerinde alınan 
daha yüksek puanlar, derecelendirme belgelerine 
yansıtılacaktır.

Lojistik firmalarının yaptığı şikayet ve itirazlar, 
denetçilerden tümüyle bağımsız ve tarafsız bir üst kurulca 
değerlendirilecek, sonuca bağlanacaktır. Bu Şikayet ve 
İtiraz Kurulu, yalnızca LSS® Yürütme Kurulu’na karşı 
sorumlu olacaktır.

® LSS, Lojistik Standartlar Sistemi, ile LSS logosu, LODER ve Standart  BM Trada A.Ş’nin tescilli ticari markasıdır. Bütün kullanım hakları saklıdır.
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