EFSA İLETİŞİM UZMANLARI AĞI 1. TOPLANTISI – PARMA/İTALYA
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 bölümleri yöneticilerinin üyesi olduğu bir “İletişim Uzmanları Ağı (Communications Experts Network –
CEN)” oluşturmuştur. Daha önce bir “çalışma grubu” olarak yürütülen bu çalışmaların, konunun önemi ve sosyal
bilimlerle ilişkilendirme amacıyla Ağ bünyesinde yürütülmesi uygun bulunmuştur. 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 birinci toplantısı 1 – 2 Mart 2017 tarihlerinde EFSA
yerleşkesinin bulunduğu Parma/İtalya’da gerçekleştirilmiştir. EFSA İletişim ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Barbara
GALLANI ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı Shira TABACHNİKOFF tarafından yönetilen toplantıya Bakanlığımızı
temsilen daimi üye Gıda Mühendisi F.Nevra ÖZCAN katılım sağlamıştır.
CEN’in ilk toplantısı olması vesilesi ile toplantıda Ağ için hazırlanan görev tanımı belgesi ve yıllık iş programı
belgesi üyeler tarafından incelenerek yorumlar yapılmıştır. Ağ’ın 2017 yılı amaçları üç başlık altında toplanmıştır
(gıda zincirinde risk iletişimi alanında):
1.
2.
3.

Üyeler arasındaki uyumluluğun ve hazır bulunuşluğun artırılması
İyi uygulamaların paylaşılması ve risk iletişimi alanında kapasitenin güçlendirilmesi
Sosyal bilimlerin risk iletişimine entegrasyonunun sağlanması

Bu kapsamda sosyal bilimleri halihazırda risk iletişimi faaliyetlerinde kullanan ülkelerden Fransa, İngiltere ve
Almanya’dan katılan uzmanlar tarafından söz konusu entegrasyon faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler
yapılmıştır. EFSA tarafından antimikrobiyal direnç konusunda 6 üye ülkede gerçekleştirilen risk algısı araştırması
sonuçları üyelerle paylaşılmış, kullanılan yöntem ve araçlar tanıtılmıştır. Konuyla ilgili olarak hazırlanan interaktif
infografik araçlar tüm bilgi seviyesindeki kullanıcıların konuyu en doğru şekilde anlayabilmeleri için oldukça
faydalı görülmüş olup, Bakanlığımız tarafından da benzer uygulamaların kullanılmasının oldukça faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Altı üye ülke tarafından son üç ayda gerçekleştirilen risk iletişimi faaliyetleri hakkında sunumlar yapılmış olup bu
konular arasında “genome editing”, kanatlı etlerinde Salmonella infantis, kuş gribi, yenilebilir böcekler gibi
konular dikkat çekmektedir.

