EFSA İLETİŞİM UZMANLARI AĞI 7. TOPLANTISI – Microsoft Teams Online Toplantı
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 yedinci toplantısı 28 – 29 Nisan 2020 tarihlerinde
online
olarak
Microsoft
Teams
üzerinden
gerçekleştirilmiştir. EFSA tarafından organize edilen
toplantıya EFSA’dan 12, üye ülkelerden 30, katılım
öncesi ülkelerden 8 (Türkiye, Karadağ, Bosna Hersek,
Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan), Norveç’ten 1
uzman ile Avrupa Komisyonundan 3 uzmanın katılım
sağlanmıştır. EFSA İletişim ve Dış İlişkiler Bölümü
Başkanı Barbara GALLANI tarafından yönetilen
toplantıda Bakanlığımız daimi üye Gıda Mühendisi
F.Nevra ÖZCAN tarafından temsil edilmiştir.
CEN’in2 gün süreli 7. toplantısının ilk günü CEN 2020 yılı
çalışma programının gözden geçirilmesiyle başlamıştır.
EFSA İstişare Forumu ve CEN temsilcilerinin 2019 yılında
birlikte çalışarak hazırladığı AB gıda güvenliği arenasında
gündemde
olan
mikro-plastikler
ve
nanoplastiklerkonusunda
izlenecek
yol
haritasının
hazırlanması çalışmasının başarısı üzerine, bu ortak
çalışmanın başka konularda da devam etmesine yönelik
CEN üyelerinin önerileri beklenmektedir. Ayrıca EFSA
adına tüm üye ve katılım öncesi ülkelerde görev yapan
Temas Noktalarının iletişim çalışmalarına daha fazla dahil edilmesine yönelik tartışmalar gerçekleşmiş ve yine bu
konuda CEN üyelerinin önerileri talep edilmiştir.
COVID-19 kriz iletişimine yönelik Hırvatistan ve Almanya örnekleri paylaşılmış, EFSA yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi
vermiştir. Almanya Risk Değerlendirme Enstitüsü BfR’ın sistematik şekilde yılda 2 kere gerçekleştirdiği tüketici izleme
anketlerini, COVID-19 ile ilgili olarak da yürüttüğü, Almanya için COVID-19 iletişimini bu sonuçlar doğrultusunda
yönlendirdiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda sistematik tüketici anketlerinin gıda güvenilirliği alanındaki öneminin yanı
sıra kriz durumlarında da otoritelere ne kadar fayda sağladığı anlaşılmıştır.
AB Genel Gıda Kanununda yapılması gereken daha fazla şeffaflık odaklı revizyonun iletişim ile ilgili kısmı EFSA
sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu kapsamda EFSA tarafından Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerin dahil olduğu bir
proje başlatıldığı, projede ülkelerin iletişim kapasitelerinin detaylı olarak inceleneceği bir projenin başlatıldığı, proje
için bilgiye ihtiyaç duyulduğu ve temas noktası olarak CEN üyelerinin gönüllü olmaları talep edilmiştir. Burada önemli
olan, yapılacak Kanun değişikliği görevinin profesyonelce yönetilmesi, projelendirilerek tüm ayrıntıların dikkate
alınması, bilim insanlarının faaliyete dahil edilmesi ve tüm üye ülkelerin bizzat projeye dahil edilmesi yaklaşımının
takdire şayan olmasıdır. Temeli sağlam olan mevzuat, uygulama açısından da kolay ve kabul edilebilir ve uzun vadeli
olacaktır.
Pandemi süresince ihtiyaç duyulan, ancak teknoloji geliştikçe zaten kullanımı artacak olan online platformlarda görüş
alışverişi yapılması, toplantı organizasyonu ve doküman paylaşımı gibi konuların iyi yönetilebilmesi için EFSA İletişim
Direktörlüğü Microsoft Teams uygulamasını uygun görmüş olup, bu alanın daha etkin kullanılması için bilgi işlem
uzmanı tarafından toplantı sırasında kullanım eğitimi verilmiştir.
Toplantının ikinci gününde Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ile ilgili EFSA tarafından yürütülecek kampanya ve
faaliyetlerle ilgili bilgi verilmiş olup, tüm üyelerden ülkelerinde yürütülmesi planlanan faaliyetlerin ve materyallerin
paylaşılması talep edilmiştir. Ayrıca 2020 yılının Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı olmasında ötürü yürütülen çalışmaların
COVID-19 nedeniyle ertelendiği veya iptal edildiği ancak online olarak gerçekleştirilebilecek faaliyetlerle ilgili önerilere
ve işbirliklerine açık oldukları belirtilmiştir.

