
WWW.SGS.COM.TR

GDO VE TRANSGENİK TİPLERİN BELİRLENMESİ
ANALİZ HİZMETLERİ

http://WWW.SGS.COM.TR


DOĞRU VE GÜVENİLİR TEST 

GDO analiz hizmetleri konusunda, 
bu alandaki uzun yıllara dayalı 
tecrübesi ile SGS size dünya genelinde 
kabul gören, geçerliliği kanıtlanmış 
metotlarla elde edilen sonuçlar 
sunar. GDO analizlerimiz tüketici 
güveni uyandırmaya, gıda ve hayvan 
yemlerinizin ilgili ulusal ve uluslararası 
koşullara uygunluğunu sağlamaya 
yardımcı olur. Kullandığımız yöntem, 
gıda ve yem numunelerinizin içindeki 
mevcut GDO miktarını belirleyen, 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
teknolojisidir.

GDO VE TRANSGENİK  

Bir bitkide, gıdada ya da yemde GDO 
bulunup bulunmadığını belirlemek 
için yapılan ilk analiz “GDO Tarama” 
analizidir. Bu analizde GDO’larda ortak 
olarak bulunan promoter ve terminatör 
gen parçalarından en az biri incelenen 
numunede saptanırsa, numunenin 
GDO içerdiği anlaşılır. İncelenen 
numune içerisinde GDO saptandıktan 
sonra, bu GDO’nun izinli GDO’lardan 
biri olup olmadığının belirlenmesi için 
“GDO Tanımlama” analizi, sonrasında 
ise limit değerleri geçip geçmediğinin 
belirlenmesi için de “GDO Miktar 
Tayini” analizi gereklidir. 

Tüm dünyada yasal ve izinli GDO’ların 
üretimi ve dolaşımı belirli kurallar 
çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak 
yine de, GDO içermeyen ürünlere de 
eser miktarda  bulaşı olabilmektedir. 
Örneğin mısır, soya, kanola gibi 
ürünler gemilerde ve konteynerlerde 
dökme olarak taşındığı, silolarda 
büyük miktarlarda depolandığı için bu 
bitkilerin tozları ve parçaları gemileri, 
konteynerleri ve siloları kontamine 
etmektedir. Bu tür durumlarda 

SGS Türkiye gıda kontrol laboratuvarları faaliyet kapsamı dahilinde yer alan fiziksel, kimyasal, enstrümental, 
mikrobiyolojik, moleküler biyoloji ve GDO analiz hizmetlerini, konusunda uzman kadrosu ile ISO 17025 
gerekliliklerine göre akredite olarak sürdürmektedir. Modern tesislerinde son teknoloji cihazlarla yapılan 
analizlerde uluslararası kabul gören metot, performans kriterleri ve standartları kullanmaktadır. Dünya çapındaki 
ağımız, kalite ve doğruluk konusunda küresel itibarımız ile test ve analiz hizmetlerinde sizin ideal ortağınızız.

numunede GDO tanımlama ve miktar 
tayini analizleri yapılarak ürünün 
kendisinden değil bulaşmadan kaynaklı 
GDO içerdiği tespit edilmelidir.

TİCARETTE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ 

SGS, gıda ve yem ürünlerinde doğru 
ve güvenilir DNA tabanlı GDO analiz 
hizmetleri sağlar. GDO‘suz ürün 
talep eden ülkelerde güvenle ticaret 
yapabilmeniz için ihtiyacınız olan 
bağımsız hizmeti vererek şirketinizin 
küresel pazarını korumasında ve 
genişletmesinde size destek olur. 

Anlaşılması güç teknik detaylar 
ve ulusal/uluslararası mevzuat 
yorumlama konularında da  SGS, 
uzman kadrosu ile size destek olur. 
Küresel tecrübemizle harmanlanmış, 
uluslararası yeterlik testleri ile 
güvenilirliği onaylanmış, raporlama 
doğruluğu ile güven veren GDO 
hizmetlerimizin yarattığı farkı 
deneyimlemek için temsilcilerimiz ile 
irtibat kurmanızı bekliyoruz.

SUNULAN HİZMETLER 

Türkiye’de GDO tarama, tanımlama 
ve miktar tayini analizlerinin tamamını 
güvenle yaptırabileceğiniz en güçlü 
adreslerden olan SGS ile çalışarak, 
doğru, güvenilir ve hızlı analiz 
deneyimini yaşayabilir, ürünlerinizin, 
işletmenizin ve kurumunuzun yasal 
mevzuata uygun şekilde üretim, alım-
satım ve ticaretini sürdürebilirsiniz. 

GDO TARAMA  
35S, NOS, FMV, Bar

GDO TANIMLAMA VE MİKTAR TAYİNİ 

Bt11, Bt176, T25, MON810, MON863, 
MIR604, GA21, NK603, MON89034, 

MON88017, DAS1507, DAS59122, 
A2704-12, 40-3-2, MON89788, T45, 
Ms8, Rf3, GT73, H7-1, MON531, 
MON1445, MON15985, LLRice62, vb.

BİTKİ TÜRÜ TAYİNİ 

• Mısır, soya, kanola, pirinç, şeker 
pancarı, pamuk gibi işlenmemiş 
ham maddeler 

• Cips, çikolata, hazır çorba gibi 
tüketime hazır gıdalar 

• Soya lesitin, bitkisel yağ gibi gıda 
katkı maddeleri ve bileşenleri

• Küspe, DDGS, gluten, kepek gibi 
yem ve yem ham maddeleri

• Bal, polen gibi arıcılık ürünleri

SGS, bağımsız üçüncü taraf olarak 
faaliyet göstererek gıda zincirinin 
tüm aşamalarında kalite, doğruluk, 
güvenlik ve sürdürülebilirlik 
sağlanmasına katkı sağlayacak 
çözümler sunar. 

Diğer bulaşan ve kalıntı (pestisit, 
dioksinler, melamin, ağır metaller, 
PAH), mikrobiyoloji, alerjen analiz 
hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi 
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SGS SUPERVISE GÖZETME ETÜD 
KONTROL SERVİSLERİ A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 
İş İstanbul Plaza E Girişi 34209  
Güneşli İstanbul / Türkiye

t: +90 212 368 40 00 
f: +90 212 296 47 82-83 
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