
EFSA İstişare Forumu Dönem Toplantısı 

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığınca, EFSA tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde 

İtalya/Parma’da gerçekleştirilen “EFSA İstişare Forumu Dönem Toplantısı”na gözlemci olarak 

katılım sağlanmıştır.  

EFSA İstişare Forumu, 28 üye ülke, İzlanda ve Norveç’in risk değerlendirmeden 

sorumlu ulusal gıda otoritelerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bahsedilen ülkelerin yanı sıra 

İsveç ve AB aday ülkeleri de gözlemci olarak toplantılara katılabilmektedirler. Forum 

aracılığıyla ülkeler, risk değerlendirme ve risk iletişimi konularında güçlerini birleştirme şansı 

bulmaktadırlar. Üyeler, EFSA ile ve kendi aralarında, özellikle bilimsel veri değişimi, risk 

iletişimi aktivite ve mesajlarının koordine edilmesi, tartışmalı konular ve farklı görüşlerin ele 

alınması, işlerin koordine edilmesi ve tekrarlanmasının engellenmesi için bilgi değişimi, 

kaynakların birleştirilmesi ve çalışma programlarının düzenlenmesini hedeflemektedirler.  

İstişare Formunun 62. Toplantısı olan bu toplantıya üye ülkeler, Avrupa Komisyonu 

temsilcileri ve EFSA çalışanlarının yanı sıra AB’ne aday ülkelerin temsilcileri (gözlemci 

sıfatıyla) katılım sağlamıştır. Toplantıda, öncelikle EFSA Yetkili Müdürü ve ekibinin İsveç, 

Finlandiya ve Macaristan’a yaptığı ziyaretlerden bahsedilmiştir. Üye ülkelere yapılan bu 

ziyaretler ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin oluşması için fırsat 

sağlamaya çalışıldığı belirtilmiştir. Daha sonra, son toplantıdan bu yana, EFSA’dan talep 

edilerek üzerinde çalışması onaylanan risk değerlendirme aktiviteleri ile üye ülkeler tarafından 

yürütülmekte olan ve yeni başlayacak olan görevleri üzerine konuşulmuştur. Toplantıda ayrıca, 

yeni gelişen riskler ile ilgili bir tartışma oturumu yapılmıştır. Bu oturumda katılımcılar 4 gruba 

ayrılarak, yeni gelişen hangi aşamada, kimlerle (hangi paydaşlarla), ne kadar bilgi ile 

paylaşılması gerektiği ve paylaşımın hangi iletişim araçları ile yapılabileceği üzerine 

görüşülmüştür. Daha sonra, görev tanımlarının yenilenmesi gereken bilimsel ağların 

temsilcileri tarafından yeni görev tanımları hakkında bilgi verilmiş ve yeni görev tanımları 

Forum üyeleri tarafından onaylanmıştır. Avrupa Komisyonu temsilcisi tarafından araştırma 

önceliği olan konular hakkında bilgileri içeren bir sunum yapılmıştır. EFSA tarafından gıda ve 

yem güvenliği risk değerlendirmelerinde kullanılan kanıtların ve destekleyici malzemelerin 

değişimini sağlayan, düzenlenmiş ve açık bir depo olarak tanımlanabilecek “Knowledge 

Junction” hakkında bilgiler verilmiştir. Bir başka oturumda ise, üye ülkeler arasında teknik 

personel değişimini hedefleyen burs programı hakkında bilgi verilmiştir. Bu program ilk 

aşamada sadece üye ülkeler için açılmış olup ileriki yıllarda aday ülkelerin de dahil edilmesinin 

düşünüldüğü belirtilmiştir. İngiltere, Güney Kıbrıs, Fransa temsilcileri, ülkelerinde 

yürütülmekte olan çalışmalardan birer tanesine ilişkin sunum yapmışlardır.  

 

 


