EFSA ANALİZ ÇALIŞTAYI (Analytics Workshop) – 22.06.2021 Microsoft Teams Toplantısı
Gıda güvenilirliği alanında Avrupa Birliği düzeyinde risk değerlendirmeden sorumlu kuruluş olan Avrupa Gıda
Güvenliği Otoritesi (EFSA), aynı alanda risk yöneticileriyle birlikte risk iletişimi faaliyetleri de yürütmektedir. Bu
kapsamda EFSA tarafından tüm üye ülkelerin gıda güvenliği otoritelerinin iletişim birimleri
yöneticilerinin/temsilcilerinin üyesi olduğu “İletişim Uzmanları Ağı (Communications Experts Network – CEN)”
oluşturmuştur. CEN’in genel amaçları arasında gıda zincirindeki risklerin iletişiminde daha işbirlikçi, paylaşımcı
ve bilgi verici yaklaşımlar inşa etmek ve Birlik genelinde gıda güvenliği mesajlarında uyumluluk sağlamak
bulunmaktadır.
CEN üyelerinin faydalanması amacıyla 22 Haziran 2021 tarihinde Microsoft Teams üzerinden bir “Analiz Çalıştayı
(Analytics Workshop)” düzenlenmiş olup tüm üye ve aday ülke CEN temsilcileri ile üye ülkelerdeki kurumlarda
konuyla ilgili çalışan personel Çalıştaya katılım sağlamıştır.
Çalıştayın amacı kurumlar tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerinin etkilerinin ve sonuçlarının ölçülmesinde
yaşanan zorluklar ve başarılar hakkında öncelikle EFSA tecrübelerini paylaşmak aynı zamanda üye ülkelerin bu
alandaki çalışmalarını paylaşmalarına olanak sağlayacak ortam oluşturmaktır. Bu kapsamda öncelikle EFSA
İletişim Departmanı personeli tarafından iletişimin, çalışmaların ve kurulan işbirliklerinin etkinliği ölçme
konusunda EFSA’da yapılan çalışmalar özetlenerek bazı kurum içi uygulamaların tanıtımı yapılmıştır.
Etkinliğin ölçülmesi için öncelikle indikatörlerin seçimlerinin nasıl yapılması gerektiği, hangi verilerin önemli
olduğu ve toplanması gerektiği, veri kaynaklarının nasıl belirlenmesi gerektiği, toplanan verilerle analiz edilen
veriler arasında nasıl denge kurulabileceği konularında temel bilgiler verilmiştir. Daha sonra veri analizi ve analiz
sonuçlarının görselleştirilebilmesi için ücretsiz veya lisanslı olarak kullanılabilecek çeşitli programlar önerilmiştir.
Daha sonra vaka çalışması olarak Macaristan’ın Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ile ilgili yürüttüğü kampanya
incelenmiş ve çıkarılan dersler aktarılmıştır. EFSA personeli tarafından da kendi çalışmalarında kullandıkları
“medya etki skoru (media impact score)” ve “sosyal medya etkileşim değeri (social media interaction value)”
uygulamalarının iyi tarafları, zorlukları ve olumsuz tarafları hakkında tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın sonunda katılımcıların paylaşmak istedikleri tecrübeleri konuşulmuş ve yarım günlük Çalıştay sona
ermiştir.
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