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HİKAYEMİZ

Gıda endüstrisinin 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için 50 yılın üzerindeki 
bilimsel uzmanlığımızdan 
yararlanıyoruz. 
Günümüzde yaşanan global 
zorluklar, gıdaların üretim,  
pazarlanma ve tüketim 
yöntemlerini etkiliyor. Bu 
nedenle müşterilerimizin 
güvenilir analitik sonuçlardan daha  
fazlasına ihtiyaç duyduğunu biliyor ve 
gıda tedarik zincirinin daha güvenli, daha 
sağlıklı ve daha sürdürülebilir olmasına 
katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler yaratmaya çalışıyoruz.

Mikrobiyoloji alanındaki ilk dönem uzmanlığımızdan sonra yeni dönemde 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için eksiksiz bir hizmet paketi 
sunmak istedik. Bunun için bilimsel uzmanlık kapsamımıza kimya, 
dijital çözümler, denetim, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, duyusal 
hizmetler, etiketleme ve mevzuat ile AR-GE yetkinliklerimizi ekledik.

Bugün, global anlamda tüketicilerin sağlığına katkıda bulunurken, ürün 
geliştirmeden sürdürülebilir işletmeler yaratmaya kadar müşterilerimize 
destek sağlamak için 360° çözümler sunuyoruz.  

Dünya çapında, 100'den fazla akredite laboratuvar ve 8000'in üzerinde 
kendini işine adamış çalışandan oluşan bir ekibiz.

Birlikte kuvvetle inanıyoruz ki "Daha iyi gıda, daha iyi sağlık ve daha iyi 
bir dünya" sözümüzü yerine getireceğiz.  

BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

Better 
Food.

kalite
inovasyon

iş ortakları

bilim
özen
insan

sürdürülebilirlik / dünyamız / doğa

Better 
Health.

Better World.
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ÜLKE
27 'DEN FAZLA AKREDİTE 

LABORATUVAR

100
'DEN FAZLA

ÇALIŞAN

8,000

Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik

ÜLKE
7

'DEN FAZLA AKREDİTE
LABORATUVAR

20
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YÜKSEK KALİTE STANDARDI
Mérieux NutriSciences kaliteden ödün vermez 
Mérieux NutriSciences olarak gıda güvenliği ve kalitesini garanti ederek tüketicilerin sağlığını 
korumayı amaçlıyoruz. Rutin testlerden özel projelere, danışmanlık ve eğitim yoluyla hedefimiz, 
gıda endüstrisinin ticari kararlar alırken güvenebileceği çözümler sunmaktır. 

Mérieux NutriSciences'ın Uluslararası Kalite Sistemi
Dünya çapındaki laboratuvarlarımızın her birinde tanınan ISO 17025 standardını karşılayan kalite 
standartlarını koruyoruz. Akredite Uluslararası Kalite Sistemi'miz şu ögeleri içerir:
▪ Numune alım sürecinden sonuca kadar tam izlenebilirlik
▪ Global ağımızdaki tüm laboratuvarlar arasında sonuçların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını 
sağlamak için çok adımlı yetkinlik programı
▪ Çeşitli saygın gıda laboratuvarı yeterlilik programlarına aktif katılım

Müşterilerimize faydaları: Tutarlılık, Güvenirlik, Doğruluk
Uluslararası Kalite Sistemi'miz, veri kalitesini ve sonucu garanti eder. Bu sistemin faydaları:
▪ Laboratuvar verilerinin kalitesinin ve savunulabilirliğinin güvencesi
▪ Belgelenebilir, tekrarlanabilir ve ispatlanabilir kalite süreçleri
▪ Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel tasarlanmış, gelişmiş iletişim sistemleri
▪ Etkili gıda güvenliği ve kalitesi girişimlerinin geliştirilmesi, doğrulanması ve sürdürülmesi
▪ Uluslararası ağımız genelinde tutarlılık ve standart hizmet
▪ Teknik uzmanlar 
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Faaliyetlerimiz, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Desteklemektedir 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimimiz
Sürdürülebilirlik, vizyon, misyon ve iş planlarımızın merkezindedir. Yönetimimiz, grubun her 
bir üyesini somut eylemler ile ilerleme sağlamak için yetkilendirmiştir. Özellikle gerçeklere ve 
kapsamlı verilere dayalı uluslararası ölçülebilir hedeflerimizi gerçekleştirmek için faaliyetler 
planlıyoruz.
▪ Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımız, CEO'muz Nicolas Cartier tarafından 
desteklenmektedir. 
▪ Yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin kilit unsurlarına destek 
sağlamaktadır.
▪ Global Koordinasyon Ekibi'miz, grup içi uluslararası hedefleri ve yönü tanımlar.
▪ Bölgesel ve lokal ekiplerimiz, tüm ülke organizasyonlarımızda gerçek değişiklikler ve etki 
yaratmak için somut eylemler planlar ve uygular.

Mérieux NutriSciences, daha sürdürülebilir 
bir gıda tedarik sistemi oluşturmakta önemli 
bir role sahiptir. Sürdürülebilirlik ve gıda 
güvenliği hedeflerini aynı anda karşılayan 
süreçler yürütmeleri için gıda işletmelerini 
destekliyoruz.
‘Her zaman hedeflerine kitlenmiş bir 
organizasyon’ olmak için hareket ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkimizi azaltmanın yanı 
sıra çalışanlarımızın farklılıklarına değer vermeye ve kapsayıcı olmaya öncelik veriyoruz. Değer 
zincirimizdeki paydaşlarımızla farklı alanlarda iş birlikleri oluşturup, daha güçlü bağlar kurarak 
toplum için değer yaratmaya devam edeceğiz.
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ÜRÜN GELİŞTİRME
Ürün raf ömrünü, ambalajlamayı, 
çevresel ve duyusal performansı 
keşfedin ve optimize edin

TEDARİK
Tedarikçilerinizi denetleyin ve güçlü 
bir tedarik zinciri oluşturun

ÜRETİM
Güvenli gıda üretimi için verimli bir 
üretim süreci yaratın

GIDA KİMYA TESTLERİ
sayfa 6

GIDA MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ
sayfa 8

DİJİTAL ÇÖZÜMLER
sayfa 9

DENETİM & EĞİTİM
sayfa 10

DANIŞMANLIK & ETİKETLEME
sayfa 11

DUYUSAL HİZMETLER & 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
sayfa 12

HİZMETLERİMİZ

ÇÖZÜMLERİMİZ

KALİTE YÖNETİMİ
Uygun olmayan ürünleri ve gıda 
israfını azaltın, denetimlere ve  
sertifikasyon sürecine hazırlanın

MEVZUAT UYGUNLUĞU
Ürünlerinizin uygunluğunu kontrol 
edin ve iddialarınızı doğrulayın

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLEYİŞ
Regülasyonları ve oluşabilecek 
riskleri takip edin; sorumlu ve güçlü 
bir işleyiş yaratın
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GIDA KİMYA TESTLERİ

Analitik kimya 
ekiplerimiz, yeni ürün 
geliştirmeleri, kalite 
kontrol programları 
ve  ürün güvenliği 
analizlerinizi derin 
bir uzmanlıkla 
gerçekleştirir. Bunu 
yaparken, gıda 
kimyası ve mevcut 
gıda endüstrisi yasal 
gereklilikleri ile ilgili 
bilgileri dikkate alır.

Besin Ögesi Testleri 
▪ Besin Ögesi Lokal Mevzuat 
Paketleri
▪ Uluslararası Mevzuat
Gereğince Etiket Uygunluğu Kontrol 
Testleri

Lipitler ve Yağlar 
▪ Yağ Asidi Kompozisyonu
▪ Trans Yağ Asitleri
▪ Kolesterol
▪ Omega Yağ Asitleri
▪ Serbest Yağ Asitleri
▪ Peroksit Değeri
▪ Tiyobarbitürik Asit (TBA)

Karbonhidratlar
▪ Toplam Diyet Lifi
▪ Yeni Lifler, Ham Lifler, 
Çözünmeyen Lifler
▪ Şeker & Şeker Kompozisyonu
▪ Şeker Muadilleri & Alkoller
▪ Nişasta

Proteinler
▪ Proteinler
▪ Amino Asit Kompozisyonu

Ürün Kompozisyonu Testleri 
▪ Kül
▪ Toplam Kuru Madde
▪ Nem
▪ Kafein
▪ Et İçeriği
▪ Tuz

Vitaminler & Mineraller
▪ A Vitaminleri
▪ B Vitaminleri – Tiamin (B1), 
Riboflavin (B2), Niasin (B3), 
Pantotenik Asit, Piridoksin (B6), 
Biyotin (B7), Folik Asit (B9), 
Kobalamin (B12)
▪ C Vitaminleri – Askorbik Asit
▪ D Vitaminleri – D2, D3
▪ E Vitaminleri – Alfa-Tokoferol
▪ K Vitaminleri
▪ Mineraller – Kalsiyum, İyot, Demir, 
Magnezyum, Fosfor, Potasyum, 
Silikon, Sodyum, Kükürt, Çinko
▪ Eser elementler (bor, krom, kobalt 
ve daha fazlası)

Kalite ve Otantisite

▪ Kimyasal & Fiziksel Kalite İndikatörleri
▪ Ransidite İndikatörleri
▪ Yabancı Maddeler

○ Mikroplastikler & nanomateryaller, tanımlama 
ve karakterizasyonu

▪ Otantisite & Gıda Sahteciliği
○ Targeted and non-targeted analizler
○ Hayvan tür tayini
○ Bitki tür tayini
○ DNA metabarkodlama

Ambalaj & Gıda ile Temas Eden Malzemeler 
▪ Migrasyon testleri

○ Toplam migrasyon
○ Ağır metaller
○ Ftalatlar
○ Melamin & Formaldehit

○ Bisfenol A
○ MOSH & MOAH
○ PFA'lar

▪ Bariyer (oksiyen ve nem) etkisi değerlendirmesi
▪ Biyobozunurluk, Kompostlanabilirlik, Geri Dönüştürülebilirlik
▪ Microplastik testleri
▪ NIAS testleri
▪ Yaşam Döngüsü Değerlendirme analizleri
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Alerjenler ve Bulaşanlar

Alerjenler
▪ Gluten 
▪ Yumurta
▪ Soya
▪ Kuruyemişler - Fıstık, Fındık, Ceviz, Kaju, 
Badem, Hindistan Cevizi, Antep Fıstığı, Çam 
Fıstığı
▪ Süt - Toplam Süt, Laktoz, Kazein, Beta-
Laktoglobulin
▪ Kabuklular
▪ Yumuşakçalar
▪ Susam
▪ Sülfitler
▪ Lizozim
▪ Balık
▪ Kereviz 
▪ Hardal 
▪ Bakla

Ağır Metaller
▪ Arsenik
▪ Merkür
▪ Selenyum
▪ Kurşun
▪ Krom
▪ Kadmiyum

Mikotoksinler & Bitki Toksinleri
▪ Aflatoksinler
▪ Patulin
▪ Okratoksinler
▪ Trikotestenler, fumonisinler, zearalenon, 
vomitoksin veya deoksinivalenol (DON) dahil 
diğer mikotoksinler
▪ Tropan alkaloidleri
▪ Pirolizidin alkaloidleri
▪ Ergot alkaloidleri
▪ Glikoalkaloidler
▪ Alternaria toksinleri

Antibiyotik ve İlaç Kalıntıları
▪ Antibiyotikler
▪ Anti-fungal
▪ Anti-viral
▪ Anti-protozoa
▪ Hormonlar

Pestisit Kalıntıları
▪ Tek aktif madde testleri

○ Glifosat
○ Etilen oksit
○ Kloratlar ve perkloratlar
○ Nitritler ve nitratlar

▪ Çoklu kalıntı taramaları (900+ moleküller) 
▪ QuEChERS kullanan UNI EN-15662 resmi yöntem

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
▪ DNA bazlı RT-PCR
▪ Tarama, tanımlama and miktar belirleme

Katkı Maddeleri
▪ Antioksidanlar
▪ Koruyucular
▪ Renkler ve Boyalar
▪ Tatlandırıcılar ve Kıvam Artırıcılar

GIDA KİMYA TESTLERİ

İhracatta uygunluk 
Geniş kimya test kataloğumuz 
ve uluslararası laboratuvar ve 
mevzuat uzmanı ağımız sayesinde 
dünya çapında hedeflediğiniz pazar 
mevzuatları için sizlere destek 
sağlamaktayız.

GB test metotları ile 
de sizlere destek
sağlayabiliyoruz.
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Mérieux NutriSciences 
uzmanları, gıda güvenliği ve 
kalitesini garanti etmek için 
yaygın indikatör organizmaları 
ve gıda kaynaklı patojenleri 
tanımlamanıza ve izole 
etmenize, ham madde 
numunelerini ve bitmiş 
ürünleri analiz etmenize 
yardımcı olur.

Mikrobiyologlarımız, APHA, 
AFNOR, AOAC, FDA, ISO, 
FSANZ, FSSAI, GB ve USDA 
da dahil olmak üzere 
uluslararası standartlara göre 
testler gerçekleştirebilir.

GIDA MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ

Patojen & Toksin 
Testleri

İndikatör & Endüstriyel 
Mikroorganizma Testleri

▪ Listeria monocytogenes
▪ Salmonella
▪ O157 dahil Escherichia 
coli STEC
▪ Kampilobakter
▪ Vibrio spp.
▪ Clostridium perfringens
▪ Bacillus cereus
▪ Cronobacter spp 
(Enterobacter sakazakii)
▪ Enterotoksinler
▪ Staphylococcus aureus
▪ Shigella
▪ Legionella 
pneumophila

İndikatörler
▪ Aerobik & Anaerobik Koloni Sayımı
▪ Küf & Maya
▪ Toplam Koliform and E. coli
▪ Mezofilik ve Termofilik Sporlular
▪ Psikrofilik Koloni Sayımı
▪ Aside dayanıklı mikroorganizmalar
▪ Fekal kontaminasyon göstergeleri
▪ Isıya dayanıklı mikroorganizmalar
▪ Psikotrop mikroorganizmalar
▪ Spor oluşturan mikroorganizmalar

Endüstriyel Mikroorganizmalar
▪ Laktik Asit
▪ Probiyotikler
▪ Bifidobacteria
▪ Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus
▪ Lactobacillus casei
▪ Lactobacillus rhamnosus
▪ Lactobacillus acidophilus
▪ Streptococcus thermophilus
▪ Saccharomyces cerevisiae

Çevresel izleme, patojen tespiti ve indikatör organizmalar dahil olmak üzere mikrobiyoloji alanında rakipsiz 
uzmanlığa sahibiz. Laboratuvarlarımız çok sayıda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizma 
tespit platformu arasından en iyi seçeneği bulmanıza yardımcı olabilir.

Uzman olduğumuz ve sizlere sunduğumuz hizmetler:
▪ MALDI-TOF ve Tüm Genom Dizileme (WGS) ve Yeni Nesil Dizileme (NGS) de dahil olmak üzere 
mikrobiyal karakterizasyon hizmetleri
▪ Metabarkodlama ile mikrobiyal bozulma araştırma hizmetleri
▪ Çevresel İzleme Programları (EMP)
▪ Virüs algılama
▪ Raf ömrü ve Stress çalışmaları

Kapsamlı bir Kalitatif ve Kantitatif Test Kataloğu
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DİJİTAL ÇÖZÜMLER

QualMap
Kalite Takip Çözümü
Tedarikçi verilerinize hakim olun ve gıda 
güvenliği & kalite uyumluluğunu kolaylaştırın.

Ana Özellikler
▪ Spesifikasyon Uyumluluğu
▪ Spesifikasyon Yönetimi
▪ Tedarikçi Denetim Uygunluğu
▪ Düzeltici Faaliyet İş Akışı
▪ Tedarikçi Veritabanı
▪ Şikayet Yönetimi
▪ 3. Taraf Veri Entegrasyonu

Limit Detector - Mevzuat 
Limitleri Takip Platformu
Sadece birkaç tıklamayla 
bulaşanlar ve böcek ilaçları 
için mevzuata ilişkin 
limitlerin takibi.
Sınırlarınızı tespit etmek ve 
ürünlerinizi endişe duymadan 
ihraç etmek için kullanımı 
kolay bir araç.

EnviroMap
Çevresel İzleme Çözümü
Çevresel izleme programınızı otomatize edin 
ve daha kolay hale getirin.

Ana Özellikler
▪ Otomatik Programlama
▪ Otomatik Azaltmalar
▪ Tesis Mikrobiyolojik Haritalama 
▪ Raporlama & Uyarılar
▪ Yönetici Paneli
▪ Etkinlik Takibi

Regulatory Update - 
Mevzuat Takip Çözümleri
Regulatory Update, talebe 
istinaden tamamen 
kişiselleştirilebilen 
(konular, ülkeler, ürün 
kategorileri) mevzuata ilişkin 
güncellemelerin sunulduğu 
bir hizmettir ve 70’den fazla 
ülkeyi takip eder.

Safety HUD - Gıda Güvenliği 
ve Taklit Tağşiş Duyuruları
Dünya çapında Gıda Sahteciliği 
ve Güvenlik Uyarı Takibi
▪ 58 ülkedeki resmi ajans ve 
çevrimiçi medya takibi
▪ Filtrelere göre arama
▪ İstatistikler, trendler, anlık 
uyarılar

Crystalchain
Gıda İzlenebilirlik Çözümü
Blok zinciri özellikli çözümümüzle ürünlerinizin tam izlenebilirliğini sağlayın. 
En yüksek veri güvenliği standartlarıyla bir ürünün çiftlikten çatala gerçek 
zamanlı olarak izlenmesini sağlar.
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DENETİM & EĞİTİM

Denetim Hizmetleri
Dünya çapındaki uzman denetçi ağımız, dokümantasyon incelemeleri 
ve yerinde denetim yoluyla tesisinizin mevcut mevzuatlara ve sektör 
uygulamalarına uygunluğu valide eder. 
Hizmetlerimiz:
▪ Gıda güvenliği ve kalite denetimleri
GMP denetimleri dahil
▪ Tedarikçi denetimleri
▪ Hijyen denetimleri
▪ Sürdürülebilirlik & etik denetimleri
Hayvan refahı denetimleri dahil
▪ Özelleştirilmiş denetimler

Sertifikasyon Hizmetleri
Uzman denetçilerimiz, tesisinizin mevcut mevzuatlara ve sektör 
uygulamalarına uygunluğu valide etmek için üçüncü taraf denetimler 
gerçekleştirir. Uzmanlarımız, aşağıdakiler de dahil olmak üzere GFSI 
sertifika programları konusunda sizlere destek sağlar:
▪ BRC - Gıda Sertifikasyonu
▪ BRC - Depolama & Lojistik
▪ SQF (Safe Quality Foods) - Gıda Güvenliği
▪ SQF (Safe Quality Foods) - Ambalaj 
▪ SQF (Safe Quality Foods) - Depolama & Lojistik
▪ FSSC 22000
▪ IFS Gıda ve Lojistik
▪ Global G.A.P.

Dünyanın dört 
bir yanındaki 
denetçilerimiz ve 
eğitmenlerimiz, gıda 
güvenliği, kalite ve 
sürdürülebilirlik 
sistemlerinizi 
geliştirmek, 
iyileştirmek veya 
valide etmek için 
size özel destek 
sağlar.
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Kanalımızı keşfedin:
GOTOSTAGE.COM/CHANNEL
/MERIEUXNUTRISCIENCES

İsteğe bağlı web seminerleri
Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik için ücretsiz 
web seminerleri kanalımızı keşfedin.

Eğitim Hizmetleri
▪ Yüz Yüze Eğitim
▪ Çevrimiçi Eğitim
▪ Çevrimiçi Seminer
▪ Kayıtlı Video Eğitimleri
▪ E-Öğrenme Platformu



Mérieux NutriSciences Türkiye
▪ E-Posta: info.tr@mxns.com ▪ Web Sayfası: www.merieuxnutrisciences.com/tr

Regulatory Update
Gıda mevzuatı haber platformu

Regulatory Update çevrimiçi platformu 
ile hedef pazarınızdaki mevzuat 
gelişmelerinden haberdar olun. 
Uzmanlarımız, tüm gıda ürünlerinde dünya 
çapında 70'den fazla ülkeden mevzuat 
güncellemelerini günlük olarak takip 
etmektedir.

DANIŞMANLIK & ETİKETLEME

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlarımız, gıda endüstrisinin her sektörünü 
kapsayan uzmanlık ve problem çözme deneyimine 
sahiptir.

▪ Mevzuat danışmanlığı

▪ Ürün uygunluğu

▪ Ambalaj ve sürdürülebilirlik yönetimi

▪ Kriz yönetimi

▪ Kalite Güvence
Gıda güvenliği kültürü değerlendirmeleri, süreç 
validasyonu, çevresel izleme desteği dahil

▪ İş Sürekliliği
Geçici atamalar dahil

▪ Yeni gıda ruhsatlandırma (EU)

▪ Çin'e ihracat
GACC ve GB yöntemleri uyumluluğu kapsamında 
gümrük gereklilikleri dahil

▪ Risk değerlendirmesi
Mikrobiyal ve alerjen risk değerlendirmesi dahil

▪ Gıda güvenliği yönetim sistemleri
BRCGS, IFS, FSSC 22000, ISO 22000 dahil

Etiketleme Hizmetleri

Mevzuat uzmanlarından oluşan ekibimiz, tüm 
hedef pazar uygulamalarını ve gerekliliklerini 
karşılayan etiket oluşturma konusunda 
müşterilerimize rehberlik eder. 
Etiketleme uygunluk hizmetlerimiz 
aşağıdakileri içerir ve ürününüzün geliştirme 
veya gözden geçirme aşamalarında sizlere 
yardımcı olacaktır:
▪ Etiket kontrolü 
▪ Etiket geliştirme
▪ Etiket teknik çevirisi
▪ İddia uygunluğu
▪ İçerik ve alerjen beyanı
▪ Beslenme beyanı

Mevzuat Danışmanlık Hizmetleri

Bilimsel literatürün ve mevzuat bilgilerinin 
derinlemesine araştırılması ve gözden 
geçirilmesi için uzman hizmetler 
sunuyoruz. Yüzlerce bibliyografik veri 
tabanına ve makaleye erişiminiz, araştırma 
hizmetlerimizin tipik bir web aramasının 
ötesine geçmesini sağlar. Aramalar, bilimsel 
literatürü ve hedef pazar düzenlemelerinizi 
araştırma konusunda yılların deneyimine 
sahip uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

İthalat & İhracat Hizmetleri

Gıda ürünlerinizi ihraç ediyor musunuz? Hedef 
pazarlarınızın gereksinimlerine uygunluk 
göstermeniz için yardımcı olabiliriz:

▪ Gıda test hizmetlerimiz tarafından 
desteklenen, etiketleriniz ve ürünlerinizin 
güvenliği ve kalitesi için ihracat uygunluk 
güvencesi

▪ Gümrük ve lojistik destek

▪ Uluslararası uzman ve danışman ağımız, 
Avrupa, ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda ve daha 
fazla ülkeyi kapsamaktadır. 
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İsteğe bağlı web seminerleri
Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik için ücretsiz 
web seminerleri kanalımızı keşfedin.



Mérieux NutriSciences Türkiye
▪ E-Posta: info.tr@mxns.com ▪ Web Sayfası: www.merieuxnutrisciences.com/tr

DUYUSAL HİZMETLER & ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Uzman Panel & Tüketici Testleri

Mérieux NutriSciences duyusal testlerde 
30 yılı aşkın deneyime, dünya çapında 20 
duyusal laboratuvar ağına ve 240'tan fazla 
duyusal analiz uzmanına sahiptir.

Uzman Panel: Ürünü Tanıyın 
Uzman panel, duyusal tadım tekniklerine 
göre dizayn edilen deneyler ve 
sonrasında yapılan istatistiksel analizlere 
dayanmaktadır. Metotlarımız ulusal ve 
uluslararası standartlar (UNI, ISO) ile 
uyumludur. Hizmetlerimiz şunları içerir: 
▪ Tanımlayıcı Testler
▪ Fark Testleri 

Tüketici Testleri: Tüketiciyi Tanıyın 
Tüketici testi; tüketicilerin davranışları, 
alışkanlıkları, karar verme süreçleri, 
seçimleri ve tercihlerini keşfetmeyi ve 
ölçmeyi amaçlar. Marka, paket üzerindeki 
bilgi, fiyat, kalite ve kullanılabilirlik gibi 
bilgiler değerlendirilebilir.
Yaklaşımımız, aşağıdaki yöntemleri kullanır:
▪ Kalitatif metotlar
▪ Kantitatif metotlar

Araştırma Hizmetleri — 
Silliker Gıda Bilim Merkezi

Yarının gıda ürünlerini yaratmak, bilimin bugünün 
pratik uygulamasıyla başlar.
John H. Silliker Gıda Bilim Merkezi'miz, bilimsel 
proje yönetimi, yeni protokol ve metot geliştirme, 
fonksiyonel bileşenlerin etkinliğini değerlendirme 
ve ürününüzün pazardaki başarısını artırma 
konularında destek sağlar.

▪ Stabilite & Raf Ömrü Çalışmaları

▪ Stress Çalışmaları

▪ Proses Validasyonu

▪ Metot Validasyonu & Metot Geliştirme

▪ Temizlik Validasyonu

▪ Çevresel İzleme Programları

▪ Mikrobiyal Tanımlama ve Karakterizasyon
Tüm Genom Dizilimi (WGS), Yeni Nesil Dizileme 
(NGS), MALDI-TOF ve daha fazlası!

▪ Çürüme/Bozulma Kontrolü
Metabarkodlama, İndikatör çalışmaları ve daha 
fazlası!

▪ Virüs (Hepatit A, Norovirüs) & Clostridium 
botulinum testi

▪ Gıda sahteciliği & otantisite projeleri
Yeni Nesil Dizileme yöntemleri ile hayvan ve bitki 
türlerinin tanımlanması dahil

▪ Biyosidal ve Dezenfektan Etkinlik Testleri

Kurucumuz John H. Silliker, gıda endüstrisinin 
zorluklarına yanıt vermek amacıyla pratik çözümler 
geliştirmek için bilimi kullandı. Çalışmaları ve takip 
ettiği vizyon bizi etkilemeye devam ediyor ve bugün 
hala inovasyon odaklı yaklaşımımıza rehberlik ediyor.
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Bilimi yaşıyoruz.

Çok yönlü, alanlarında derin bilgiye sahip uzmanlarımız 
ve bilim insanlarımız ile çalışarak bilimi yaşıyoruz. 
Topluluğumuzun bilimsel bilgisini derinleştirmek 
ve ilerletmek için AOAC, ILSI, GFSI ve daha pek 
çok araştırma programına ve ticari organizasyona 
katılıyoruz.

Sizi önemsiyoruz.

Doğru soruları sorarak özel 
ihtiyaçlarınızı, pazarınızı, yasal 
gerekliliklerinizi ve değer zincirinizi 
anlayan doğru uzman ekibi bir araya 
getirerek bunlara önem veriyoruz.

Sizinle birlikte çalışarak işinize 
anlam katan yenilikçi ve pratik 
çözümler üretmeye özen 
gösteriyoruz.

Global erişime sahip bir yerli.

Yerliyiz - neredeyseniz. Size yakın 
olmak, günlük operasyonlarınızda size 
yerel olarak yardımcı olmamızı, hızlı ve 
güvenilir sonuçlar vermemizi sağlar.

Globaliz - dünya çapında 100'den fazla 
akredite laboratuvar ile bir yerden 
diğerine hızlı, güvenilir, tekrarlanabilir 
ve tarafsız sonuçlar almanızı sağlarken 
uluslararası hedeflerinize de destek 
sağlıyoruz.

Kaliteden taviz vermiyoruz.

Tüm dünyada paylaşılan yöntemlerle tutarlı ve güvenilir 
sonuçlara sahibiz:
▪ ISO 17025 kapsamında akredite edilmiş birleşik bir kalite 
yönetim sistemi.
▪ Numuneden sonuca tam izlenebilirlik.
▪ Tüm laboratuvarlar arasında tutarlılığı sağlamak için çok 
adımlı bir yetkinlik programı.
▪ Birçok saygın gıda laboratuvarı yeterlilik programına aktif 
katılım.



360˚ çözümlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi edinmek ister 

misiniz?


