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Gıda güvenilirliği alanında Avrupa Birliği düzeyinde risk iletişimi faaliyetleri Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 

sorumluluğunda bulunmaktadır. 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. 

Uluslararası boyutta bir benzeri bulunmayan söz konusu Ağ’ın on birinci toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde 

Parma/İTALYA ve Microsoft Teams üzerinden olmak üzere hibrit olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya EFSA’dan 

17, üye ülkelerden 14, katılım öncesi ülkelerden 4 (Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, 

Arnavutluk) uzman fiziksel olarak, üye ülkelerden 13, katılım öncesi ülkelerden 2 (Türkiye ve Sırbistan), 

İsviçre’den 1 ve Avrupa Komisyonundan 1 uzman uzaktan katılım sağlamıştır. EFSA İletişim ve Dış İlişkiler Bölümü 

Başkanı Barbara GALLANI tarafından yönetilen toplantıya Bakanlığımızı temsilen daimi üye Gıda Mühendisi 

F.Nevra ÖZCAN uzaktan erişimle katılım sağlamıştır. CEN’in on birinci toplantısında pek çok konu görüşülmekle 

birlikte ülkemiz için öne çıkan başlıklar aşağıda özetlenmiştir. 

Avrupa Komisyonu tarafından farklı alanlarda kamuoyu algısını ölçmek için düzenlenen Eurobarometer 

araştırmasının gıda güvenilirliği risklerine ilişkin kısmı EFSA liderliğinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda 

düzenlenen son Eurobarometer ile ilgili gelişmeler katılımcılarla paylaşılmış olup Eylül 2022’de tüm CEN üyelerini 

ilk sonuçlar hakkında bilgilendirmek amacıyla online toplantı yapılması planlanmıştır. 

EFSA tarafından finanse edilen diğer bir proje olan “Tehlikeye Karşı Risk – Hazard vs Risk” projesiyle ilgili katılımcı 

ülkelerin ürettikleri materyaller katılımcılarla paylaşılmış olup, kendi ülkelerine özel ve kendi dillerinde 

kullanılmak üzere seçim yapmaları beklenmektedir. Söz konusu proje sadece üye ülkelerin katılımına açıktır. 

EFSA logosunun değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve göz önünde bulundurulan kriterler iletişim bakış 

açısıyla katılımcılarla paylaşılmış, son değerlendirmeye kalan üç logo taslağı ile fikirleri alınmıştır. 

Avrupa genelini etkileyen ve ülkemizde de gündeme gelen çikolata ürünleriyle ilişkili Salmonella salgını ile ilgili en 

aktif çalışma yürüten Belçika ve İrlanda tarafından krizde neler yapıldığı, iyi uygulamaların neler olduğu ve iyi 

iletişim örneklerinin yer aldığı vaka analiz sunumları yapılmıştır. Bu sunumlarda özellikle vurgulanan nokta; her 

iki ülkenin de kamuoyu bilgilendirmelerini mutlaka zamanında ve ellerinde olan tüm bilgileri içerecek şekilde 

(akşam geç saat olsa bile) yayınlamış olduklarıdır. Çünkü günümüzde artık online ortamların tüm vatandaşlar 

tarafından takip edildiği ve bu ortamların onlara hızlı bir şekilde ulaşmayı kolaylaştırdığı kurumlar tarafından 

bilinmekte ve bu nedenle etkin kullanımları artırılmaktadır. 
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