
30 yılı aşkın süredir ISO 9001 belgeli olan 
SASA, mevcut 5 yönetim sistemine Gıda 
Güvenliği’ni ekleme kararını gıda ambalaj 
hammaddesi üretimi doğrultusunda aldı. 
Gıda endüstrisinde görülen gereklilikler ve 
müşteri beklentilerinin artışı ile FSSC 
22000 belgelenme sürecini başlattı. 
Gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde 
bu alanda BSI'ın yetkinliklerine güvendiler. 
FSSC 22000 belgesi ile SASA tüm 
müşterilerine gıda güvenliği 
gerekliliklerinin tamamını denetimlerini 
başarıyla sağlayarak sundu, yeni pazarlara 
ve müşterilere açılma hedeflerinde katkı 
elde etti.

birlikte küresel ölçekte önde gelen
oyunculardan biri olmayı 
hedeflemektedirler.
Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri Doğrultusunda, kurumsal 
yönetişim tarafında kullandıkları diğer 
yönetim sistemlerine bir gereklilik 
olarak FSSC 22000’I de eklemişlerdir.

FSSC 22000: 
Gıda Güvenliği 
Yönetim 
Sistemi ile 
müşterilerinize 
güven sağlayın

SASA, polyester cips, elyaf, filament iplik, 
polyester bazlı polimerler, özel polimerler 
ve ara ürünlerde dünyanın önde gelen 
üreticilerinden biridir. Sürdürülebilir 
büyüme bakış açısıyla Türkiye’yi dünyanın 
en büyük ilk üç polyester üreticisinden biri 
haline getirmeyi, petrokimya yatırımları 
ile birlikte küresel ölçekte önde gelen 
oyunculardan biri olmayı hedeflemekteler. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda ve gıda ambalaj üreticisi 
müşterilerinin ihtiyaçlarına global 
standartlarda cevap vermek üzere, FSSC 
22000’i mevcut yönetim sistemlerine 
eklemeye karar verdiler.

Daha fazla bilgi için: bsigroup.com/tr

https://www.bsigroup.com/tr-TR/
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PMüşterinin ihtiyacı

SASA, halihazırda beş farklı yönetim sistemine 
sahiptir. Gıda endüstrisi beklentileri ile beraber 
müşterilerinin de yönetim sistemlerine ilişkin talep 
ve beklentileri artmaya başladı. Ürettikleri 
hammadenin (PET cips) gıdaya temas etmesinden 
ötürü FSSC onaylı yönetim sistemine geçişleri artık 
bir gereklilik haline geldi. Araştırma ve 
değerlendirmelerinin ardından ilgili aksiyonları hızlı 
bir şekilde alarak BSI ile görüşmelere başladılar.

FSSC 22000 ile;

• Şirket içerisinde tüm fonksiyonlarda gıda
risklerine ilişkin farkındalığın artması ve
güvenliğin teşviki sağlanıyor.

• Yeni pazarlara ve yeni müşterilere
ulaşabiliyoruz.

• Müşteri değerlendirmelerinde ilgili taleplere
belgemizle yanıt verebiliyor ve ürünlerimizin
insan sağlığı açısından hijyenik, güvenilir
olduğunun garantisini verebiliyoruz.

“Süreç ile ilgili tedarikçilerimiz ve bağlantılarımız 
ile görüşerek fikirler aldık. Bizim son ürünümüz 
olan hammadde, müşterilerimizin proseslerinde ısıl 
işleme tabi tutuluyor. Dolayısıyla bu alanda çok 
fazla örnek olmaması soru işaretlerimizi çoğalttı, 
gıda güvenlik gerekliliklerini netleştirmek kolay 
olmadı. Taleplerin artmasıyla çok kısa bir      
süremiz vardı. İşte bu noktada BSI’ın çok  
desteğini gördük ve bize büyük katkıları          
oldu.”

Büşra Demirci
Yönetim Sistemleri Süreç Yöneticisi, 
SASA

Neden BSI?
SASA, hızlı çözüm yaklaşımı, güçlü iletişimli 
çalışanları ve tecrübeli denetmenleri nedeni 
ile FSSC 22000 belgelendirmesi için iş 
ortağı olarak BSI'ı seçti.

BSI’ın sunduğu çözüm

BSI, standardın ilk tanıtımından eğitim ve 
belgelendirmeye kadar, SASA'ya FSSC 22000 
yolculuğunda destek oldu.

Tüm bu süreçlerle beraber, SASA Yönetim Sistemleri 
Uzmanı Nergis Özkan belgelendirme yolculuğunu şu 
şekilde özetliyor:

“BSI hızlı planlama ile gerçekten krizi yönetmemizi 
sağladı. Müşteri beklentileri bugüne kadar 
karşılanmıyor değildi. Fakat ürettiğimiz ambalaj 
hammaddelerinin gıdaya teması noktasında oluşan 
her gereklilik bizim için bağlayıcı oldu ve BSI ile çok 
hızlı yol alabildik.”




