
EFSA İstişare Forumu Dönem Toplantısı 

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığınca, EFSA tarafından 6-7 Şubat 2018 tarihinde 

Hollanda/Utrecht’te gerçekleştirilen “EFSA İstişare Forumu Dönem Toplantısı”na gözlemci 

olarak katılım sağlanmıştır.  

İstişare Formunun 67. Toplantısına üye ülkeler, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve 

EFSA çalışanlarının yanı sıra AB’ne aday ülkelerin temsilcileri (gözlemci sıfatıyla) katılım 

sağlamıştır.  

Toplantıda EFSA’nın kendisinin ve işlerinin paydaşlar tarafından nasıl bilindiğini 

ölçmek üzere 2017 yılında yapılan İtibar Ölçümü-Reputation Barometer çalışmasından 

bahsedilmiştir. Çalışma kapsamında Avrupa Komisyonu, üye ülkeler, sivil toplum kuruluşları, 

akademisyenler ve Avrupa Parlamentosu’ndan temsilcilere EFSA’nın verimliliği, bilimsel 

çalışmalarının kalitesi, yeni gelişen riskleri tanımlama çalışmaları, bağımsızlığı, objektifliği, 

şeffaflığı, girişimciliği, risk iletişimi, dış paydaşlarla çalışmaları, EFSA’nın yönetimi 

konularında anket uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin İngilizce dokümana internet üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

Bir başka oturumda EFSA Bilimsel Komite tarafından hazırlanarak yayımlanan 

bilimsel çıktılardan Kanıtların Tartılması, Biyolojik İlgililik ve Belirsizlik Analizi hakkında 

bilgiler verilmiştir.  

Toplantının başka bir oturumunda Avrupa Komisyonu temsilcisi tarafından Gıda 

zincirinde AB risk değerlendirme modelinin şeffaflığına ve sürdürülebilirliğine ilişkin 

Komisyon Girişimi hakkında bilgiler verilmiş ve Genel Gıda Kanunu’nun Uygunluk Kontrolü 

üzerine konuşmalar yapılmıştır. Uygunluk Kontrolü hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse; 

Avrupa Komisyonu 'Akıllı Yönetmelik' politikasının bir parçası olarak, Mevzuata İlişkin 

Uygunluk ve Performans Programı (REFIT) başlatmıştır. Bu süreç, bir mevzuat tasarımından 

uygulama, yürütme, değerlendirme ve gerekli görülen yerde revizyona kadar tüm politika 

döngüsünü etkileyen sürekli bir süreçtir. Komisyon tarafından bu programın ilk aşamaları 

kapsamında, belirli bir politika sektörünün düzenleyici çerçevesini değerlendirmeye yönelik 

kapsamlı politika değerlendirmelerini içeren 'Uygunluk Kontrolleri' amaçlanmıştır. Uygunluk 

Kontrolleri, Avrupa Birliği uygulamalarının amaçlarıyla orantılı olup olmadığını ve beklendiği 

gibi gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğine yönelik kanıt temelli bir eleştiri analizi 

sağlamaktadır. 

 Toplantının 2. günü Risk Değerlendirme Araştırmaları Toplantısı (RARA- Risk 

Assessment Research Assembly) ile birleştirilerek gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, EFSA’nın 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Parma/İtalya’da gerçekleştireceği 

“Bilim, Gıda ve Toplum” başlıklı 3. Bilimsel Konferansı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Katılımcılara, konferansın tüm ilgililere açık olduğu hatırlatılarak, hem üye hem de aday 

ülkelerdeki ilgililere yönelik davet tekrarlanmıştır. Toplantı, 68. Toplantı Haziran ayında 

gerçekleştirileceği hatırlatılarak iyi dileklerin sunulması ile tamamlanmıştır. 

 

 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/AF171205-p7.2_Risk%20Assessment%20Research%20Assembly%20AF%20update%20AJW.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/AF171205-p7.2_Risk%20Assessment%20Research%20Assembly%20AF%20update%20AJW.PDF

