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Gıda Güvenliği ve Otomasyon

Gamma-Pak Işınlama Tesis Müdürü Dr. Hasan Alkan:

AB standartlarında güvenilir
gıdaların elde edilmesinde
kilidi ışınlama açacak
İnsan sağlığını önemli
ölçüde tehdit eden ve
gıdalarla insanlara geçen
hastalıkların önlenmesinde
kullanılan gama ışınlaması
yöntemi, çok kısa sürede
tamamlanması, gıdalar
üzerinde kimyasal
kalıntı bırakmaması ve
ürünün besin değerinde
kayıp yaratmaması gibi
sebeplerden ötürü diğer
koruma yöntemlerine
göre önemini her geçen
gün artırıyor. Işınlanmış
gıdaların insan sağlığı
yönünden güvenilirliğinin
Dünya Sağlık Örgütü ve
BM Gıda ve Tarım Örgütü
gibi önemli organizasyonlar
tarafından onaylandığını
açıklayan Gamma-Pak
Işınlama Tesis Müdürü
Dr. Hasan Alkan, firma
olarak AB standartlarında
topluma temiz ve kaliteli
ürün sunulmasında ışınlama
yönteminin önemli katkıları
olacağına inandıklarını
söyledi.
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ekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde
faaliyet gösteren Gamma-Pak,
tıbbi ürünlerin sterilizasyonu, gıda
ışınlaması ve plastiklerde çapraz bağlama
işlemleri olmak üzere 3 alanda faaliyet
gösteriyor. Baharattan kuru meyve ve sebzeye, kuruyemişten tahıl ürünlerine, yağlı
tohumdan bitkisel çay ve dondurulmuş kırmızı ve beyaz ete kadar çeşitli ürünlerdeki
mikroorganizmaları temizleyerek ürünün
raf ömrünü ve kayıpları azaltmaya yönelik
gıda ışınlaması yapan Gamma-Pak, gıda
kayıplarını en aza indirerek gıda kaynaklı
hastalıkları önlemeyi, sağlıklı ve güvenilir ışınlanmış ürünleri tüketime sunmayı
hedefliyor. Gamma-Pak Işınlama Tesis
Müdürü Dr. Hasan Alkan, gıda kaynaklı
hastalıklar, gıdada gama ışınıyla gerçekleş-

tirilen sterilizasyon yönteminin önemi ve
dünya genelindeki durumuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.
Gamma-Pak, gama ışınlaması yöntemiyle
gıda kayıplarını en aza indirerek gıda
kaynaklı hastalıkları önlemeyi, sağlıklı
ve güvenilir ışınlanmış ürünleri tüketime sunmayı hedefliyor. Gıdada gama ışınıyla sterilizasyon yönteminin önemini
açıklar mısınız?
Gıda ürünlerine olan ihtiyaç her geçen
gün artmasına rağmen, gıda üretimindeki
artış aynı oranlarda seyretmemektedir.
Ayrıca gıda ürünlerinde yetersiz muhafaza
ve işleme yöntemleri nedeniyle %20-40
gibi değişen oranlarda gıda kayıpları meydana gelmektedir. İnsanlar zaman içinde
bir yandan gıdaları muhafaza yöntemleri
geliştirirken, bir yandan da gıda kaynaklı
hastalıkları önleme yolunda sürekli bir
arayış içinde olmuştur.
Gıda ışınlama yöntemi, tuzlama, kurutma, fumigasyon, ısıl işlem uygulaması,
dondurma konserve, pastörizasyon gibi
diğer gıda işleme yöntemleri içinde gıdaları
korumaya yönelik uygulanan etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Işınlama teknolojisi,
gıda endüstrisinde sterilizasyon amacıyla
değil, genellikle mikroorganizma yükünü indirgeyici amaçla kullanılır. Böylece
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gıdaların raf ömrünü artırmak, gıdalarda
oluşabilecek zararlıları ortadan kaldırmak,
sebze ve meyvelerde filizlenmeyi geciktirmek, baharatları dekontamine etmek ve
gıdalar üzerinde bazı patojenik mikroorganizmaları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Zararlıları kontrol etmede kullanılan
MeBr gibi bütün fumigantlar insanlar için
toksik özellik taşır. Aynı zamanda yüksek
yanıcılık, aşındırıcı etki ve istenmeyen kötü
kokulara sahiptir ve gıda üzerinde kimyasal
kalıntı bırakmaktadır.

ABD’de gıda kaynaklı
hastalıklardan yılda
5 bin kişi ölüyor
Işınlama yöntemiyle önüne geçilen gıda
kaynaklı hastalıklardan söz eder misiniz?
İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit
eden ve gıdalarla insanlara geçen patojenlerin başında salmonella, listeria, campylobacter, E.coli, Jejuni, monocytogenes türünde
mikroorganizmalar oluşturur. Özellikle
hayvan kaynaklı spor oluşturmayan patojenik bakterilerle gıdaların kontaminasyonu
ve insan sağlığı açısından dünyanın her
yerinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu
tür hastalık yapıcılar tıbbi masraflarla ilişkili
ciddi ekonomik kayıplara yol açmakta ve
asıl önemlisi salgınlar sonucu ölümlere
varan sonuçlar görülmektedir. ABD’de yılda
76 milyon gıda kaynaklı hastalık ve bunun
sonucunda 5 bin ölüm vakası tahmin edilmektedir. Yıllık tıbbi masraflar ve verimlilikte oluşan kayıp ise 6.6 milyar dolar ve
37.1 milyar dolar arasında değişmektedir. yerhmi
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Gamma-Pak
AB Komisyonu onaylı
Gamma-Pak olarak AB
standartlarında topluma temiz
ve kaliteli ürün sunulmasında
ışınlama yönteminin önemli katkıları olabileceğine
inandıklarını belirten GammaPak Işınlama Tesis Müdürü Dr.
Hasan Alkan, ayrıca AB ülkelerine
ışınlanmış ürün satışı için şart olan
AB Komisyonu onayını büyük
çabalar sonucu aldıklarını aktardı.
Alkan, 2011 yılında ön çalışması
başlamış olan TÜBİTAK destekli
Eureka Uluslararası İşbirliği Projesi
kapsamında, Türkiye ile Portekiz
arasında kestane ışınlamasına
yönelik yürütülen ortak araştırma
ve geliştirme sürecinin devam
ettiğini aktardı.
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Halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatit A, tifo, kolera, ishal gibi gıda
kaynaklı hastalıklar dikkate alındığında, gıda güvenliğini sağlamak için ışınlama
teknolojisinden faydalanılması dünya genelinde uygulama alanlarını genişletmiştir.
www.gidateknolojisi.com.tr
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