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Sunum İçeriğiSunum İçeriği
• Lojistik Standartlar Sisteminin (LSS) nedir?

LSS’nin temel ilkeleri• LSS’nin temel ilkeleri

• Proje ortakları

• LSS’nin amacı kapsamı ve yapısı• LSS’nin amacı, kapsamı ve yapısı

• LSS’nin öteki standartlardan farkı

• LSS derecelendirme süreci• LSS derecelendirme süreci

• Performans göstergeleri ve depolama toplam performansı

• Depolama puanları ve dereceleri• Depolama puanları ve dereceleri

• LSS derecelendirme belgesi

• Standartlar el kitapları ve prosedürler (Depolama standardının içeriği)• Standartlar, el kitapları ve prosedürler (Depolama standardının içeriği)

• LSS projesinin planlanma ve oluşturulma aşaması



LSS (Lojistik Standartlar Sistemi) ( j )

Lojistik Standartlar Sistemi, uluslar arası
standartlar (ISO) bölge standartları (EN) ülkestandartlar (ISO), bölge standartları (EN), ülke
standartları (TS) ve sektör standartlarının
uyumlaştırılması ile oluşturulan gerek lojistikuyumlaştırılması ile oluşturulan, gerek lojistik
hizmet alıcıların stratejik tedarikçi seçiminde
gerekse kendi depolarının uygunluk değerlendirmegerekse kendi depolarının uygunluk değerlendirme
faaliyetleri çerçevesinde tedarikçilerin
geliştirilmesi amacı ile oluşturulmuş bir modeldirgeliştirilmesi amacı ile oluşturulmuş bir modeldir.



LSS Niçin Önemlidir? ç

• TÜSİAD 2016 Çalışma Raporu Hizmetlerde Dönüşüm 
Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu: “Çalışma grubu 
Lojistik Sektörü Değerlendirme toplantısında sektörün 
sorunlarını ortaya koymayı ve bunların çözümüne yönelik 
ö il l t h d fl kt di ”öneriler oluşturmayı hedeflemektedir.”

• TİM Ekonomi ve Dış Ticaret Raporuna (2015) göre taşıma 
yollarına göre ihracatta denizyolunun payı 2012’deyollarına göre ihracatta denizyolunun payı 2012’de 
%51,1’den (78 milyar $), 2014’te %54,8’e  (86,3 milyar $); 
karayolunun payı ise aynı dönemde %33’ten (50,4 milyarkarayolunun payı ise aynı dönemde %33 ten (50,4 milyar 
$) %35’e (55,3 milyar $) çıkmıştır.



LSS Niçin Önemlidir?  (Devamı)ç ( )

10 K lk Pl (2014 2018) L ji tik P f• 10. Kalkınma Planına (2014-2018) Lojistik Performans 
İndeksine göre (s.107) Türkiye 2007’de 34, 2010’da 39, 
2012’de 27 olmuştur Türkiye’nin 2018 hedefi 155 ülke2012 de 27. olmuştur. Türkiye nin 2018 hedefi 155 ülke 
arasında ilk 15 ülkeden biri olmaktır.

• Aynı plana göre şehirler arası yük taşımacılığın %87 4’üAynı plana göre şehirler arası yük taşımacılığın %87,4 ü 
karayoluyla yapılmaktadır.

• Gerek karayolları gerekse demiryolu ağına yatırımlarGerek karayolları gerekse demiryolu ağına yatırımlar 
yapılması ve bu ağların genişlemesi nedeniyle, yeni ulaşım 
koridorları açılmakta ve bu bağlamda lojistik 
faaliyetlerinin önemi artmaktadır. Bu da hizmet kalitesine 
öne çıkarmaktadır. 



LSS Temel İlkeleri

• Sürdürülebilir (ekonomik, çevresel, toplumsal) sistem

• Tarafsız değerlendirme• Tarafsız değerlendirme 

• Profesyonel değerlendirme

ğ• Uzman değerlendirme

• Ekonomik değerlendirme (ölçek ekonomisi)

• Esnek değerlendirme (Örneğin, isteğe bağlı  
derecelendirme, 2. taraf uygunluk değerlendirmesi)

• Sektör gelişimine uygun değerlendirme



LSS Proje Ortaklarıj

• LODER

• EXOVA BMTRADA• EXOVA BMTRADA



LSS’nin AmacıLSS nin Amacı
• Her türlü lojistik faaliyetinin yürürlükte olan mevzuata ve 

standartlara uygun olarak yapılmasını güvence altına almak, yg y p g
yürütülen işlemlerin ekonomik olarak yaşayabilir, sürdürülebilir 
olmasını sağlamak ve kapsamı içindeki etkinliklerin ekonomik, 
toplumsal ve çevresel olarak uygun olması ile çalışanlarının iş sağlığıtoplumsal ve çevresel olarak uygun olması ile çalışanlarının iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamaktır.

• Lojistik standartları, lojistik faaliyetlerini yürüten gerek lojistik 
hi i l k l ji ik hi i k l l i ihizmeti alan ve gerekse lojistik hizmeti veren kuruluşlar için 
geliştirilmiştir. 

• Lojistik Standartları müşteri gerekliliklerini karşılayarak müşteriLojistik Standartları, müşteri gerekliliklerini karşılayarak müşteri 
memnuniyetini arttırmak ve verilen hizmet kalite düzeyinin en üst 
derecede olmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

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



LSS’nin Kapsamıp

• Bütün depolama kuruluşları• Bütün depolama kuruluşları

• Bütün karayolu taşımacılık kuruluşları

Bütü d i l t l k k l l• Bütün denizyolu taşımacılık kuruluşları

• Bütün demiryolu taşımacılık kuruluşları 

ÖÖzetle;
• Lojistik hizmeti veren ve lojistik hizmeti alan bütün 

kuruluşlar



LSS’nin Yapısıp



LSS Kurulları

LODER SBD

YÜRÜTME (İCRA) 
KURULU

PROGRAM KURULU
LSS 

DERECELENDİRME 
KURULU

LSS YETKİLENDİRME 
KURULU

EĞİTİM KURULU
ŞİKAYET VE İTİRAZ 

KURULU

…



LSS’nin Öteki Standartlardan Farkı

• LSS, diğer yönetim sistemlerinden farklıdır çünkü

• Kalite yönetim, çevre yönetim gibi standartlar genel 
amaçlı ve yön gösterici standartlardır ancak LSS 
standartları sektöre ve faaliyete özeldir

• Örneğin, depolama standardı faaliyete özel olarak 
hazırlanmıştırhazırlanmıştır

• ……
• En önemli fark LSS önceden belirlenmiş lojistik• En önemli fark, LSS önceden belirlenmiş lojistik 

performans göstergelerini içermektedir. (Örnek: Depo 
ortalama çevrim süresi, iş kazası kayıp gün sayısı)ç , ş y p g y )



Derecelendirme Süreci
LEK.01.EK.01

DERECELENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
(İŞLEMLER DOKÜMANLAR VE SORUMLULAR)

1) LSS Depolama standardı tanıtım broşürü (PR 03 EK 01) SBMT

Sorumlularİlgili dokümanlarSüreç aşamaları

(İŞLEMLER, DOKÜMANLAR VE SORUMLULAR)

1) LSS Depolama standardı tanıtım broşürü (PR.03.EK.01) SBMT
2) Müşteri başvuru formu (PR.03.FR.01)
3) Müşteri depo bilgi formu (PR.03.FR.02)
4) Depolama standardı (STD.40)
5) Fiyat listesi (LEK.01.EK.03A)

Müşteriye satış önerisinin yapılması

1) Müşteri başvuru değerlendirme formu Müşteri ve SBMT
(PR.03.FR.03)

2) Fiyat teklifi (PR.03.FR.04)
Müşteriden alınan bilgilerin değerlendirilmesi ve 

fiyat teklifinin hazırlanması

1) Fiyat teklifi (PR.03.FR.04) SBMT
2) LSS Derecelendirme hizmet sözleşmesi2) LSS Derecelendirme hizmet sözleşmesi

(PR.03.EK.02 ya da PR.03.EK.03)
3) LSS Derecelendirme el kitabı (LEK.01)

Fiyat teklifi ve sözleşmenin gönderilmesi



Derecelendirme Süreci (devamı)( )

iMüşteri

Sözleşmenin onaylanması ve geri gönderilmesi

SBMTSBMT

Denetim programının yapılması

1) Denetim talep ve onay formu (PR.04.FR.01) SBMT ve Müşteri
Denetim tarihinin planlanması ve müşteriden onay 

alınması



Derecelendirme Süreci (devamı)( )

1) Denetim planı (PR.04.FR.02) SBMT
Denetim planının yapılması ve müşteriye 

gönderilmesi

1) Depolama standardı (STD.40) SBMT
2) Depolama standardı kontrol listesi

(STD.40.FR.01)
3) LSS performans göstergeleri
4) Uygunsuzluk ve DF formu (PR 06 FR 01)

Denetimin gerçekleştirilmesi

4) Uygunsuzluk ve DF formu (PR.06.FR.01)

1) Denetçi değerlendirme formu (PR.04.FR.04) Müşteri

Denetçilerin değerlendirilmesiç ğ

1) LSS derecelendirme Belgesi (PR.07.FR.01) SBMT
2) Logo ve marka kullanım prosedürü (PR.09)
3) Logolar ve bayraklar

Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, 
derecelendirmenin yapılması, derecelendirme 

belgesinin hazırlanması ve gönderilmesi



Performans Göstergelerinin Ağırlıklarıg ğ

1 Gerçek maliyet ile bütçe arasındaki farkın bütçeye oranı 10%
2 Depolama giderinin lojistik giderleri içindeki payı 8%2 Depolama giderinin lojistik giderleri içindeki payı 8%
3 Personel fazla çalışma saatinin toplam çalışma saatine oranı 8%
4 Depo kaynaklı ek taşıma ücreti 4%
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Depo verimliliği 9%
2 Depo ortalama çevrim süresi 8%
3 Depo donanımları kullanım oranı 5%p
4 Depo personeli kullanım oranı 5%
5 Depo doluluk oranı 3%
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 İş kazası oranları 10%
2 Depo sevkiyat doğruluk oranı 9%
3 Stokların doğruluğu 9%
4 Fire ve hasar oranları 8%
5 Depo yerleşim hata oranı 4%
----------------------------------------------------------------------------------------------
P f ö t l i t l 100%Performans göstergeleri toplamı 100%



Depolama TOPLAM Performansıp

• Performans göstergelerinin ağırlığı %30

• Depolama standardına uyum %70
(D l d d k l li i ö(Depolama standardı kontrol listesine göre 
puanlama yapılacaktır.)

D l TOPLAM f %100• Depolama TOPLAM performans puanı %100



Depolama Puanları ve Derecelerip

A 95 100• A+++ 95 - 100
• A++ 90 - 94

A 85 89• A+ 85 - 89
• B+++ 80 - 84

B 75 79• B++ 75 - 79
• B+ 70 - 74

C 65 69• C+++ 65 - 69
• C++ 60 - 64

C 55 59• C+ 55 - 59
• Ön değerlendirme < 55



Derecelendirme Belgesi (1 Sayfa)Derecelendirme Belgesi (1. Sayfa)
®

DEPOLAMA 
DERECELENDİRME BELGESİ

 

DERECELENDİRME BELGESİ
 

WAREHOUSE
CERTIFICATE OF RATING 

ABCMY LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. 

 
 

Merkez Adresi / Head Office Address: 
AAAAA Mah. BBBBB Cad. No: 25  

XXXXX – TTTTTT 

Depo Adresi / Warehouse Address:
CCCCC Mah. ZZZZZ Cad. No: 25  

XXXXX – TTTTTT 

 
Yukarıda ticari unvan ve yönetim

 
This is to certify that the company 

EXOVA 
BM TRADA

Yukarıda ticari unvan ve yönetim 
merkez adresi ile depo adresi 

bulunan kuruluş, denetlenmiş ve 
LSS.STD.40 (00/GG.AA.YYYY) 
sayılı Depolama Standardı ile 

performans göstergelerinin 
gerekliliklerini karşıladığı 

gözlemlenmiştir. Kuruluşun ilgili 
birimi, Standart Exova BM Trada 

A.Ş.’nin derecelendirme sistemine 
göre derecelendirilmiş ve standart 

gereklerini karşılama derecesi

of which the address of the head 
office and its warehouse are given 
above has been audited and found 
to meet the requirements of the 
warehouse standard LSS.STD.40 
(00/GG.AA.YYYY) and relevant 
performance indicators.  The 
relevant unit of the company has 
been rated according to the rating 
system of Standart Exova BM 
Trada A.Ş. and its rating was gereklerini karşılama derecesi 

bulunarak onaylanmıştır.
 

confirmed based on its extent of 
compliance. 

KAPSAM / SCOPE 
Gıda ürünlerinin depolanması / Storing food products  

 KAPSAM DIŞI / OUT OF SCOPE 
Yok / None 

YX
XX
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 *Açıklamalar :
(1) Bu derecelendirme belgesi, ‘LSS 

Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi’nin 
şartları sağlandığı sürece geçerlidir.

(2) Bu derecelendirme belgesi, yılda en 
az bir kez gözetim denetimi yapılarak 
ve buna bağlı olarak derecelendirme 

değerlendirilerek yeniden 
düzenlenecektir.

(3) Belgelendirme süresi üç (3) yıldır

*Notes : 
1) This certificate is valid provided that 
the client meets the terms of ‘ LSS 
Rating Service Contract’. 
2) This certificate will be reissued each 
year after the surveillance audit carried 
out at least once a year and after the 
assessment of rating accordingly. 
3) The certification period is three (3) 
years(3) Belgelendirme süresi üç (3) yıldır. 

(4) Lütfen belgenin doğruluğunu ve 
geçerliliğini www.lss.com.tr web 

sitesinden kontrol ediniz.
5) LSS, Lojistik Standartlar Sisteminin 

kısaltılmışı olup, LODER ve Standart 
Exova BM Trada A.Ş’nin tescilli ticari 

markasıdır. 

years. 
4) The validity of this certificate and its 
scope covered by this certificate should 
be verified at www.lss.com.tr. 
5) LSS stands for ‘Logistics Standards 
System’ and is the registred trademark 
of LODER and Standart Exova BM 
Trada. 

 
PR.07.FR.05/00/01.10.2015 

 
Mimar Sinan Mah. Yedpa Bulvarı, No: 1, YEDPA Ticaret Merkezi, 
F Cad. No:14-15, 34779 Ataşehir-İstanbul 

 



Derecelendirme Belgesi (2 Sayfa)Derecelendirme Belgesi (2. Sayfa)

DEPOLAMA 
DERECELENDİRME BELGESİ

 

DERECELENDİRME BELGESİ
 

WAREHOUSE 
CERTIFICATE OF RATING 

ABCMY LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. 

 
 

 
Merkez Adresi / Head Office Address:

AAAAA Mah. BBBBB Cad. No: 25  
XXXXX – TTTTTT 

Depo Adresi / Warehouse Address:
CCCCC Mah. ZZZZZ Cad. No: 25  

XXXXX – TTTTTT 

EXOVA 
BM TRADA

Yukarıdaki bilgilerin geçerli olduğu birimin derecesi 
(Rating of the unit of which information is given above ) 

B++ 
Standartlara uygunluk ve 
performans göstergeleri 
Conformity to standards 
d f i di

Başarı oranı 
Performance rate 

and performance indicators

Depo yönetimi 
Warehouse management %60 
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XX
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PR.07.FR.05/00/01.10.2015 

 
Mimar Sinan Mah. Yedpa Bulvarı, No: 1, YEDPA Ticaret Merkezi, 
F Cad. No:14-15, 34779 Ataşehir-İstanbul

 



Standartlar ve El Kitaplarıp

• Standartlar• Standartlar

• Depolama standardı (STD-40)Depolama standardı (STD 40)
• Karayolu taşımacılık standardı (STD-50)
• Denizyolu taşımacılık standardı (STD-60)

• El kitapları

LSS D l di El Kit b (LEK 01)• LSS Derecelendirme El Kitabı (LEK-01)



Bir Örnek: Depolama Standardı İçeriğip ç ğ

• Depo yönetimi
• Personel
• Depo binası ve yerleşim
• Elektrik ve diğer yardımcı donanım ile birimler
• Malzeme depolama palet ve kapları
• Depo taşıma ve elleçleme araçları (Forkliftler)p ş ç ç ( )
• Depo süreçleri
• İSG, acil durum ve zararlıları önleme,
• Kontrol ve raporlamalar



ProsedürlerProsedürler

• LSS yönetim prosedürü (PR 02)• LSS yönetim prosedürü (PR.02)
• Müşteri başvuruları (PR.03)
• Denetimlerin gerçekleştirilmesi (PR 04)• Denetimlerin gerçekleştirilmesi (PR.04)
• Performans göstergeleri prosedürü (PR.05)

Derecelendirme kararının verilmesi (PR 07)• Derecelendirme kararının verilmesi (PR.07)
• Derecelendirme kararının geri çekilmesi ve 

askıya alınması prosedürü (PR 08)askıya alınması prosedürü (PR.08)
• Logo ve markaların kullanımı prosedürü (PR.09)
• Şikayetler ve itirazlar prosedürü (PR 10)• Şikayetler ve itirazlar prosedürü (PR.10)
• Vb.



LSS Projesinin Planlanması ve 
Oluşturulması

1 BS 11000 (C ll b ti M g t S t G id1. BS 11000 (Collaborative Management System Guide
Standard) Standardına uygun olarak proje planı yapıldı. 
Bunlar;Bunlar;

o Proje ortakları karşılıklı olarak proje ilkeleri paylaştı
o Proje ortakları karşılıklı yarar için tarafsız bir platform oluşturduo Proje ortakları karşılıklı yarar için tarafsız bir platform oluşturdu
o Karar süreçlerini iyileştirmek için roller, sorumluluklar ve yetkiler 

tanımlandı
o Giderler, riskler, kaynaklar ve sorumluluklar paylaşıldı
o Projede görev alacak personel için eğitim programları hazırlandı  
o ISO 17011 ISO 17065 ve ISO 17067 Standartlarına göreo ISO 17011, ISO 17065 ve ISO 17067 Standartlarına göre 

“akreditasyon sistemi”  ve “Derecelendirme Modeli” kuruldu ve 
dokümante edildi



LSS Projesinin Planlanması ve 
Oluşturulma Aşaması

2. “ISO 17007 Conformity assessment — Guidelines for 
drafting standards and specified req irements fordrafting standards and specified requirements for 
conformity assessment” standardına uygun olarak 
sektör standartları hazırlandı. Bunlar;sektör standartları hazırlandı. Bunlar;

o Sektör standartları kategorize edildi (Depolama, Karayolu 
Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı vb.) ş ğ , y ş ğ )

o Sektör Standartları arasında önceliklendirme analizi yapıldı
o Hazırlanan standartlar için sektör görüşü toplandı ve konsolide 

dildiedildi
o Sektör standartlarına uyum için Anahtar Başarı Göstergeleri (KPI) 

belirlendi



LSS Projesinin Planlanması ve 
Oluşturulma Aşaması

3. LSS için kurumsal kimlik çalışmaları planlandı

o Logo tasarımı g
o Broşür hazırlığı
o Web tasarımı (Çalışma devam ediyor)
o Farkındalık toplantıları planlandı



LSS Projesinin Planlanması ve 
Oluşturulma Aşaması

4. LSS uygulaması için kaynak planlama yapıldı

o Derecelendirme sistemi insan kaynağı nitelikleri belirlendi
o Denetçi, Danışman, Teknik Uzman ve Derecelendirme Kurulu 

ü l i i i ği i l l ldüyeleri için eğitim programları oluşturuldu 
o ISO 19011 ve ISO 1724 standartlarına uygun olarak personel 

belgelendirme sistemi kuruldu g
o Derecelendirme sonuçlarının yayınlandığı web tabanlı veri bankası 

altyapısı oluşturuldu
“D l di K l” l ldo “Derecelendirme Kurul” yapısı oluşturuldu



İlginiz için teşekkür ederim.

…



Lojistikle ilgili Uluslar Arası Standartlarj g

o EN 14943 Transport services - Logistics - Glossary of termso EN 14943 Transport services - Logistics - Glossary of terms
o ISO 37500 Guidance on outsourcing
o CEN/TR 14310 Freight transportation services - Declarationo CEN/TR 14310 Freight transportation services Declaration

and reporting of environmental performance in freight
transport chains

o EN 16258 Methodology for calculation and declaration of 
energy consumption and GHG emissions of transport services 
(freight and passengers)(freight and passengers)

o EN 15140 Public passenger transport - Basic requirements
and recommendations for systems that measure delivered
service quality

o EN 12522-1 Furniture removal activities - Furniture removal
for private individuals Part 1: Service specificationfor private individuals - Part 1: Service specification



Lojistikle ilgili Uluslar Arası StandartlarLojistikle ilgili Uluslar Arası Standartlar

o EN 12522-2 Furniture removal activities - Furniture removalo EN 12522-2 Furniture removal activities - Furniture removal
for private individuals - Part 2: Provision of service

o EN 13011 Transportation services - Good transport chains -p p
System for declaration of performance conditions

o EN 12798 Transport Quality Management System - Road, Rail
d I l d i ti t t Q lit tand Inland navigation transport - Quality management

system requirements to supplement EN ISO 9001 for the 
transport of dangerous goods with regard to safetyp g g g y

o EN 13876 Transport - Logistics and Services - Goods
transport chains - Code of practice for the provision of cargo

itransport services
o EN 15696 Self storage - Specification for self storage services



Lojistik ile ilgili Uluslar Arası Standartlar
o EN 12507 Transportation services - Guidance notes on theo EN 12507 Transportation services - Guidance notes on the 

application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, 
storage, distribution and railway goods industries

o EN 14873-2 Furniture removal activities - Storage of 
furniture and personal effects for private individuals - Part
2: Provision of the service2: Provision of the service

o EN 14873-1Furniture removal activities - Storage of furniture
and personal effects for private individuals - Part 1: p p
Specification for the storage facility and related storage
provision



Lojistik ile ilgili Uluslar Arası Standartlar
o EN 14892 Transport service - City logistics - Guideline for theo EN 14892 Transport service - City logistics - Guideline for the

definition of limited access to city centers
o EN 13816 Transportation - Logistics and services - Publicp g

passenger transport - Service quality definition, targeting
and measurement
ISO 9001 Q lit to ISO 9001 - Quality management

o ISO 14001 - Environmental management systems --
Requirements with guidance for useRequirements with guidance for use

o ISO 14004 - Environmental management systems -- General 
guidelines on principles, systems and support techniques

o OHSAS 18001- Occupational Health and Safety



Lojistik ile ilgili Uluslar Arası Standartlar
o ISO 27001 - Information security managemento ISO  27001 - Information security management
o ISO  20000 - Information technology -- Service management
o TL 9000 -Quality Management System foro TL 9000 Quality Management System for 

Telecommunications
o AS 9100- Quality Systems - Aerospace - Model for Quality

Assurance in Design, Development, Production, Installation
and Servicing

o ISO 28001 Security management systems for the supplyo ISO 28001 - Security management systems for the supply
chain -- Best practices for implementing supply chain
security, assessments and plans -- Requirements and 
guidance

o ISO 22000 - Food Safety System Requirements



Lojistik ile ilgili Uluslar Arası Standartlar
o ISO 9004- Managing for the sustained success of ano ISO 9004 Managing for the sustained success of an 

organization -- A quality management approach
o ISO/TS 16949 - Quality management systems -- Particular

requirements for the application of ISO 9001:2008 for
automotive production and relevant service part
organizationsorganizations

o ISO 55000- Asset management -- Overview, principles and
terminologygy

o ISO 50001 - Energy management
o ISO 31000 - Risk management
o ISO 14064- Greenhouse gases
o ISO 14040 - Environmental management -- Life cycle

t P i i l d f kassessment -- Principles and framework



Lojistik ile ilgili Uluslar Arası Standartlar
o ISO/DIS 20400 Sustainable procurement – Guidanceo ISO/DIS 20400 Sustainable procurement Guidance
o SA 8000- Social Accountability
o ISO 20121- Sustainable eventso ISO 20121 Sustainable events
o ISO 37001- Anti-Bribery Management System Standard
o ISO 39001- Road traffic safety (RTS) management systems -y ( ) g y

Requirements with guidance for use
o ISO 22301- Societal security -- Business continuity

t t R i tmanagement systems --- Requirements
o ISO 26000- Social responsibility


