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“

"Alex Castillo 1979 yılından bu yana Guadalajara Üniversitesi (Meksika) ve Texas A&M
Üniversitesi (ABD)’de mikrobiyolojik ve gıda güvenliği alanında çalışmaktadır. 1998 yılında Texas
A&M Üniversitesi’nden Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında doktora derecesini almış ve aynı
üniversitede 1.5 yıl süre ile doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2000 yılında
Guadalajara Üniversitesi’nde görev alan Dr. Castillo 2002 yılında tekrar Texas A&M
Üniversitesi’ne dönerek Gıda Bilimi Fakültesi Zootekni Bölümünde Doç.Dr. olarak çalışmaya
başlamıştır. Dr. Castillo’nun çalışmaları ağırlıklı olarak taze ve yeni hasat edilmiş meyve ve
sebzelerde gıda güvenliği konusuna odaklanmıştır ve bu alanda Texas A&M Üniversitesi
bünyesinde güçlü bir gıda güvenliği araştırma programını yürütmektedir. Dr. Castillo ayrıca taze
sığır ve domuz etlerinde patojenlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmekte ve elektron
ışınlama tekniğinin gıda güvenliği alanında kullanımı konularında da çalışmalar yapmaktadır.
Latin Amerika ülkelerinde değişik üniversite ve kamu otoriteleri ile birlikte Gıda Mikrobiyolojisi
ve Güvenliği konularında eğitim, öğretim ve araştırma programları yürütmektedir. Dr. Castillo
hakemli dergilerde 75 makale yayınlamıştır. Ayrıca, yazar olarak katkı sunduğu 10 adet kitap
bölümü ve editör olarak yer aldığı 2 adet kitabı bulunmaktadır. International Journal of Food
Science adlı bilimsel derginin editörü olan Dr. Castillo aynı zamanda Uluslararası Gıda Koruma
Birliği (IAFP)’nde değişik çalışma komitelerinde de görev almıştır. Alex halen IAFP Yönetim
Kurulunda Ortaklık Konseyi Başkanı olarak görev yapmaktadır."

”

Alex Castillo he has been conducting research in microbiological food safety since 1979, both at the University
of Guadalajara in Mexico, and at Texas A&M University. In 1998, he received his Ph. D. degree in Food Science
and Technology from Texas A&M University, where he later completed 1.5 years of postdoctoral work. He
returned to teach at the University of Guadalajara in 2000 and in 2002, he returned to Texas A&M University,
joining as Associate Professor in the Department of Animal Science and the Graduate Faculty of Food Science.
Alex has a strong food safety research program at Texas A&M focused on food safety of fresh and fresh-cut fruits
and vegetables. Other research interests include the reduction of pathogens on fresh beef and pork products and
the use of electron beam irradiation for food safety purposes. In addition, he leads a successful food safety
program for Latin America that incudes teaching, research and training in Food Microbiology and Safety in
cooperation with various universities and government agencies. Alex has published 75 articles in peer-reviewed
journals, has authored or co-authored 10 book chapters and has published 2 books as editor. He serves as editor
of the International Journal of Food Science and in various standing committees at the International
Association for Food protection (IAFP). He currently serves in the IAFP Board as Chair of the Affiliate Council

