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ÖNSÖZ 
 
Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) bir teklif, girişim veya projenin insanların 
sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirecek bir araç olarak geliştirilmiştir. 
Sağlığa Yatırım Programına göre “sağlık ile ilgili olmayan politikalar üzerinde 
yürütülen SED’ler, sektörler arası eylemi güçlendirecek ve sağlığı arttıracak ve 
eşitsizlikleri azaltacak bir araç olarak görülmektedir”. Sağlıklı Şehirler Yaklaşımı 
toplumsal katılımcılığı 1988 yılında kuruluşundan bu yana anahtar bir prensip 
olarak sunmuştur ve 2002 yılında Belfast Sağlıklı Şehri daha Sağlıklı Toplumlar 
için Hibe Programından fon sağlayarak, bu fonu Ards ve Ballybeen 
topluluklarında bir Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi yapmak için kullanmıştır, 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi, halkın kendisinin yapacağı bir sağlık etki 
değerlendirmesi anlamına gelmektedir.   
 
Bu rapor Halk Sağlık Etki Değerlendirmesini geliştirmek ve uygulamak için 
kullanılan süreci anlatmaktadır. Değerlendirme anketlerinin sayesinde bu pilot 
projenin başarısını ve karşılaştığı zorlukları da tanımlamakta ve projeye 
katılanların öğrendiklerini ortaya koymaktadır. Hazırlanan rapor sadece Belfast 
Sağlıklı Şehirler görüş açısını ortaya koymaktadır ve bu görüşler sürece katılan 
kişilerin veya Halk Yönlendirme Kurulunun görüşleri değildir. Bu yayın HSED 
üzerinde hazırlanmış 5 yayından birisidir. Her bir bölge için yazılmış olan 
profiller Belfast Sağlıklı Şehri ve profilin hazırlandığı bölgede yaşayan halk 
tarafından hazırlanmıştır. Sağlık Etki Değerlendirmesi raporları SED danışmanı 
Erica ISON tarafından yazılmıştır. Bu yayınlar hakkında detaylı bilgiler kitabın 
arka kısmında verilmiştir ve istendiği taktirde Belfast Sağlıklı Şehirler Proje 
ofisinden veya ofisin internet sitesinden alınabilir. Aynı zamanda bu raporun 
SED veya HSED çalışmaları yapmak isteyen organizasyonlar için bir kılavuz 
olması hedeflenmiştir.  
 
Ballybeen ve Ards Yarımadasındaki Halk Yönlendirme Kurullarına ve bu 
kurulların başkanlarına teşekkürlerimi bildirmek istiyorum, tüm bu çalışmaların 
gerçekleşmesi geçen bir yıl boyunca konuya olan bağlılık ve inançları sayesinde 
mümkün olmuştur. Bu süreç içerisinde yaptıkları katkılardan dolayı iki bölgede 
yaşayan sakinlere de teşekkür etmek isterim. Belfast Sağlıklı Şehirler 
çalışanlarından Ruth Fleming ve Jonna Monaghan’a da Toplum Profillerinin 
hazırlanmasında verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Projede 
danışman olarak görev alan Oxford Üniversitesinden Erica Ison’a da teşekkür 
ederim, kendisi projeye uzman görüşlerini katmış, projenin amacını açık bir 
şekilde tanımlamış ve Su Reformu Birimi ve Doğu Landmark temsilcileri ile 
yapılan çalıştayları dinamik bir hale getirmiştir. Son olarak HSED pilot projesinin 
yöneticisi olan Victoria Creasy’e bu projeyi başarılı kılan çabası, vizyonu ve 
bağlılığı için teşekkür ederim.  
 
Joan Devlin 
Program Müdürü
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1. Giriş 
 
Arka Plan 
Sağlığın, sadece sağlık görevlilerinin sorumluluğu olmadığı ve toplumun tüm 
kesimlerinin ortak eylemlerinden etkilendiği artık yaygın bir şekilde kabul 
görmektedir. Bu gerçek, Dünya Sağlık Örgütü’nün çıkardığı Sağlık21 yayını ile 
desteklenmiştir.  Sağlık21(1), tüm kurumların, bireyler ile toplumun esenliği 
üzerinde etkisi olan proje ve programları değerlendirirken “Bu sağlıklı mıdır?” 
sorusunu sorma sorumluluğunun bulunduğunu belirtmektedir. Bu sorunun 
başlangıçta sorulması sağlık üzerindeki potansiyel olumlu etkilerin ve refahın 
arttırılmasına, potansiyel olumsuz etkilerin ise azaltılmasına imkan sağlar.  
 
Ekonomi, ulaşım, tarım, imalat, barınma ve hukuk gibi ‘sağlık dışı’ alanlarda 
alınan kararların toplumun sağlığı üzerinde ‘sağlık alanında’ alınan kararlara 
göre daha fazla etkisinin bulunduğu genel olarak kabul görmektedir. Bu durum 
halen politikacılar ve diğer kesimlerdeki karar vericiler tarafından yeteri kadar 
fark edilmemekte ve kabul görmemektedir. Politika, program ve projelerin sağlık 
üzerindeki etkilerini dikkate alarak, insanların sağlık ve refah seviyesini 
arttırmak mümkündür. Bu yüzden bu alanların sağlık üzerindeki etkilerini dikkate 
almak önemlidir. Sağlık Etki Değerlendirmesinin (SED) hedefi, karar vericilere 
her alandaki tekliflerin sağlık üzerindeki sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu 
sayede sağlık üzerindeki tüm etkilerin hesaba katılıp proje, program ve 
politikaların şehirde halk sağlığını geliştirmesini sağlamaktır.  SED bu sayede  
sağlık amacı ile sektörler arası faaliyetlerin kolaylaştırılmasına katkı 
sağlamaktadır ve katılımcı yaklaşımı sayesinde birçok paydaş süreç içerisine 
dahil edilmektedir. Bu yüzden SED’in prensip ve değerleri Sağlığa Yatırım 
(Investing for Health) ve Sağlıklı Şehirler yaklaşımı ile tutarlıdır ve şehirlerimizde 
sağlık ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarına etki eden ekonomik, sosyal ve 
çevresel güçlerin farkındalığını arttırmak için de önemli bir araç olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) nedir? 
Sağlık etkileri, bir politikanın, stratejinin, programın veya projenin halk sağlığı 
üzerindeki dolaylı veya dolaysız tüm etkileridir. Plan ve politikaların insan 
hayatına olan etkilerinin incelenmesi yeni bir faaliyet değildir. Daha önceden 
modern çevre politikalarını geliştirilmesi sırasında ortaya çıkmıştır ve açıkça 
görülmektedir ki insan sağlığını etkileyebilecek politika ve programlar üzerinde 
yapılmasının sağlayacağı faydalar büyüktür. Sağlık Etki Değerlendirmesi bunları 
gerçekleştirebilmek için sistematik ancak esnek bir araçtır. Sağlık üzerindeki 
belirleyici etmenlere odaklanarak insan sağlığını etkileyebilecek tüm faktörlerin 
tanımlanmasına imkan sağlar. Daha iyi bir bilgilendirme ve şeffaf bir karar 
verme sürecine katkıda bulunur ve politikalar arası koordinasyon ve 
entegrasyonu ve sektörler arası faaliyeti kolaylaştırır. 
 
SED yaklaşımı, kamu kesimi de dahil olmak birçok paydaşın sürece dahil 
edilmesini sağlamaktadır, bu sayede uzman kişilerin düşünceleri ve tüm 
kesimlerin görüşleri planlama ve karar verme sürecinde dikkate 
alınabilmektedir. “Sağlık Etki Değerlendirmesi, halk sağlığını etkileyebilecek 
politika, program ve projelerin potansiyel etkilerinin ve bu etkilerin dağılımının 
değerlendirildiği yöntem ve araçların bir birleşimi”(2) şeklinde tanımlanabilir. 
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Nüfusun değişik kesimleri arasındaki sağlık etkilerinin olumlu ve olumsuz 
dağılımını kıyaslayan mukayeseli bir süreçtir. Bu önemli bir faktördür çünkü 
politikaların sağlık üzerindeki etkileri zarar görebilecek grupların eğitim,  
yoksulluk ve istihdam gibi koşulları ile ilişkilidir ve sağlık konusundaki 
eşitsizlikler üzerinde de etkilidir.  
 
Politikaların gelişimi  
SED’in gelişiminin temeli, 1969’da ABD’de ortaya çıkan Çevre Etki 
Değerlendirmesine kadar uzanır. Bugün, dünyada ÇED’in yasal olarak 
uygulanmasının gerektiği birçok ülke bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde 
Dünya Bankası, SED’i Çevre Etki Değerlendirmesinin bir parçası haline 
getirmiştir; DSÖ üye ülkelerle birlikte çalışarak, SED’i, ÇED ve Stratejik Etki 
Değerlendirmesi gibi geliştirmeye çalışmaktadır. 
 
Avrupa’da ÇED, Avrupa Birliği (AB) direktifleri doğrultusunda 1985 yılında 
ortaya konulan ve 1997 yılında değiştirilen yasal bir zemine oturtulmuştur. 
Bununla beraber pratikte ÇED proje seviyesinde yürütülmektedir. Bugüne kadar 
sağlığı etkileyen etmenler ÇED’de veya SED’de net olarak yer almamıştır ve 
sağlığın genel belirleyicilerini etkileyen sektörler ve profesyonelleri sürece dahil 
etmek için çok az çaba gösterilmiştir. Bu, sağlığın etkin bir şekilde politika 
geliştirme süreci içerisine yerleştirilmesinin önünde bir engeldir ve sonuç olarak 
insanların sağlık ve refahını geliştirmek için fırsatlar kaçırılmaktadır. SED, 
Avrupa’nın birçok bölgesinde stratejik ve proje seviyelerinde uygulanmıştır – 
SED uygulamalarına Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, Finlandiya, Macaristan, 
Hollanda ve İsveç’te özellikle önem verilmektedir. ÇED ve SÇE’den farklı 
olarak, SED Avrupa’da yasal bir çatı tarafından desteklenmemektedir. Kuzey 
İrlanda’da Sağlığa Yatırım (Investing for Health)(3) girişimi SED’in uygulamasını 
arttırmakta ve bu girişim İrlanda Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yönergeler 
hazırlanarak desteklenmektedir(4). 
 
SED uygulamalarındaki farklı yaklaşımlar onun gücünün bir parçasıdır. SED’i 
tanımlamak için hem farklı yaklaşımlar ve hem de farklı terimler mevcuttur; fakat 
tümünün amacı aynıdır: politikaların insan sağlığı üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek. Sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve ekonomik etki 
değerlendirmeleri de Avrupa’daki ülkelerde uygulanmaktadır. Bazı durumlarda, 
profesyonellerden birden fazla etki değerlendirmesi yapmaları istenmektedir, bu 
durumlar için bütünleşmiş etki değerlendirmesi (BED) araçları geliştirilmiştir. 
BED var olan tekil etki değerlendirme araçlarının üzerine kurulmuştur (ÇED, 
SÇE, SED) ve bu araçları yeni bir araçta birleştirmektedir. BED araçları aynı 
zamanda bir teklif veya öneri üzerinde uygulanması için hangi etki 
değerlendirmesi aracının kullanılması gerektiği konusunda tavsiye verebilir.(5)

 
Sağlık Etki Değerlendirmesi Aşamaları 
Sağlık Etki Değerlendirmesi 6 aşamayı içermektedir: bir SED uygulamasına 
ihtiyaç duyulduğunu belirleyen tarama aşaması; SED için çalışma şartlarını 
tesis eden kapsamlaştırma aşaması; teklifin sağlığa olumlu veya olumsuz 
potansiyel etkilerini değerlendiren etki kestirimi aşaması; değerlendirmenin 
bulgularını ve kanıtlarını içeren raporlama aşaması; teklifin olumsuz etkilerini 
minimize ve olumlu etkileri de maksimize etmek için yapılan değişiklikler 
hakkında kararlar alan karar verme aşaması; teklifte yapılacak değişikliklerin 
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boyutlarını ve bunun yanı sıra sağlık etki değerlendirmesi sürecinin kendisini 
değerlendirecek izleme ve değerlendirme aşaması. 
 
SED’in zamanlaması: Sağlık etki değerlendirmesinin zamanlaması şehrinizde 
düşünülmesi gereken önemli konulardan bir tanesidir. SED’ler çoğunlukla 
geleceğe yönelik olarak yapılırlar (teklifin uygulanmasından önce) ancak aynı 
zamanda (teklifin uygulanması sırasında başvurulan) ve geçmişe yönelik 
olarak da (teklifin uygulanmasından sonra yürütülen) uygulanabilirler. 
Değerlendirmenin geleceğe yönelik olarak uygulanması, gelişim aşamasında 
gerekli önlemlerin alınarak uygulamanın sağlığa zararlı etkilerinin azaltılması ve 
sağlığa yararlı etkilerinin ise arttırılması avantajlarına sahiptir. Bu şekilde ilgili 
sağlık kuruluşları, muhtemel olarak sağlığa olumlu katkı sağlayacak, insan 
sağlığı ve refahı konusunda daha olumlu sonuçlar doğuran tekliflere dahil 
edilebilir. 
 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi (HSED) 
1999 yılı Belfast Kent Sağlık Gelişim Planı’nın bir parçası olarak şehir 
ölçeğindeki anketlere göre Belfast’ta uygulanmış olan proje ve programlar 
üzerinde, uygulamaların başında bir etki değerlendirmesinin yapılması 
sonucunda uygulamaların halk sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi olacağı 
anlaşılmıştır. Günümüzde sağlık etki değerlendirmesi (SED) Kanada, İngiltere 
ve bazı Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünya üzerindeki birçok ülkede 
artarak kullanılmaktadır; 2002 yılında ise Belfast Sağlıklı Şehri, Sağlıklı Şehirler 
için yatırım ödülleri kapsamında Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’ndan bir hibe 
almıştır. Kendisine tanınan bu imkan sayesinde Belfast Sağlıklı Şehri yeni bir 
yaklaşım geliştirerek, toplulukların kendi alanlarını etkileyecek bir teklifi/öneriyi 
tanımlamasını sağlamış ve bu teklif/öneri üzerinde bir SED yapması için gerekli 
araç ve bilgi ile donatmıştır. Bu yöntem Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi 
(HSED) olarak bilinmektedir ve Belfast Sağlıklı Şehirleri tarafından 
başlatılmıştır. 
 
Birinci Aşama: HSED Kavramını ve proje planlamasını geliştirmek 
 
HSED Pilot Projesinin Amaçları ve Hedefleri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi projesinin amacı, Ballybeen bölgesinde ve 
Ards Yarımadasında pilot projeler yürüterek toplumsal kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde  SED konusunda halkın söz sahibi olduğu yeni bir yaklaşım 
oluşturmaktır. Bu yaklaşımın amacı, halkın, projelerin kendi sağlık ve refahına 
etkilerini değerlendirmesine izin vermek ve insanların kendilerini etkileyen 
süreçleri etkilemesine imkan yaratmaktır. Bunu da hem katılımcılar hem de 
halkın tamamı için sağlık alanında pozitif fayda üreten bir şekilde yapmaktır. 
 
Pilot projenin amaçları şu şekildedir: 
 

• Pilot bölgelerde yaşayan ve çalışan insanların eğitim almasını  
kolaylaştırmak ve HSED sürecine tam katılımın sağlanmasını mümkün 
kılmak. 

• Pilot bölgelerdeki toplulukların, Sağlık Etki Değerlendirmesinin amacı, 
süreci ve sınırlamaları konusundaki bilgilerini arttırmak. 
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• Her bir pilot bölge için bir profil hazırlamak ve bu profillerde kapsanan 
bölge ile ilgili sağlık istatistikleri ve teklifler ile ilgili bilgi sağlamak . 

• Yerel halktan kişilerin ve karar vericilerin bir teklifi seçmesine ve sağlık 
etkilerini belirlenmesine olanak sağlayan bir SED çalıştayında 
kolaylaştırıcılık yapmak. 

• SED çalışma gruplarından gelen tavsiyeleri ilgili kuruluşlarla müzakere 
etmek üzere yerel halktan insanların katılımıyla gerçekleşecek sürece 
kolaylaştırıcılık yapmak. 

• Yerel halkın bilgilendirilmesi, halkın karar verme sürecine dahil edilmesi, 
ve sektörler arası iletişim yollarını arttırılması amacıyla kapasiteyi 
geliştirmek. 

• Pilot bölgelerden elde edilecek bilgileri gösterecek ve süreci yansıtacak 
bir rapor yazmak. 

• Halk sağlık etki değerlendirmesinin değerini göstermek için, süreci ve 
elde edilen sonuçları değerlendirmek. 

 
Fon başvurusunda ortaya konulan ilk hedefler yukarıdakilerden biraz daha 
farklıydı. Yenilenen amaçlar, pilot bölgelerdeki toplulukların temsilcileri ile 
istişare halinde geliştirilmiş ve pilot bölgelerdeki toplulukların ihtiyaçları, SED 
ilkeleri ve toplumun kalkınması ilkeleri de hedefler içerisine dahil edilmiştir. 
Hiçbir hedefin SED’in doğrudan sonuçlarıyla ilgili olmadığı görülmektedir (örnek 
olarak teklif sahiplerinin verilen tavsiyeleri ne derecede uyguladıkları). Bu konu 
9. bölümde daha ayrıntılı olarak açılacaktır. 
 
Halkın karar verme sürecine katılımı, DSÖ Sağlıklı Şehirler hareketinin temel 
prensibidir ve HSED’in amaçlarının odak noktası daha çok halkın öncülüğü 
yaklaşımı üzerinedir. Geçen 10 yılın ardından sağlık etki değerlendirmelerinin 
tamamı halktan temsilcilerin de sürece dahil edilmesine çabalamaktadır; SED’in 
temel prensibi nicel ve nitel kanıtlara eşit önemi vermek ve bu sayede 
toplulukların kendi sağlıklarını etkileyecek konular hakkındaki fikirlerinin dikkate 
alınmasını sağlamaktır. Belfast Sağlıklı Şehri bu düşünceyi temel alıp bir SED 
aracı geliştirerek daha da ilerletmek istemiştir, bu araç ile toplumsal gelişim 
daha da arttırılacak ve bireylere gelecekte yapılacak SED çalışmalarına tam 
olarak katılabilme imkanı verilecektir.  
 
Sadece Halk Sağlık Etki Değerlendirmesini kavram olarak geliştirmek bile 
zaman alıcı bir işti. HDES’in prensipte temel olarak SED’i alacağı ve toplumsal 
yönünün güçlendirileceği konusunda tam bir görüş birliği olmasına rağmen, 
bunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin net bir vizyon veya bir model yoktur. Bir 
literatür araştırması ile birçok SED uygulamasına ulaşmak mümkündür, ancak  
Avrupa ve Birleşik Krallıkta toplumlar tarafından yapılmış olan bir SED örneği 
henüz görülmemiştir. 
 
Birçok tartışma yapılmış ve bu işin nasıl yapılacağı konusunda farklı faaliyet 
planları ve yapılar kıyaslanmıştır. Ortak bir vizyon geliştirilmiş 10 aşamalı bir 
yapı üzerinde anlaşmaya varılmıştır (Şekil–2). 10 temel aşama değişmezken, 
pilot bölgede yaşayan halkların sürece dahil edilmesi, gelecekte de sürecin 
toplumun ihtiyaçlarıyla ilişki içerisinde şekillendirilmesi için yararlı olmuştur ve 
sürecin yapısı buna göre değiştirilmiştir. O nedenle bu raporda da anlatıldığı gibi 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi, Ballybeen ve Ards Yarımadasında yaşayan 
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insanlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu aşamada bir Danışmanlar 
Kurulu’nun kurulmaması ve profilin rolü ve kapsamı ile ilgili kararlar da 
alınmıştır, bu kararlar 2. ve 3. bölümde anlatılacaktır.  
 
 
 
 
Şekil 1: Planlanan Pilot projelerin yapısı 
 
(daha sonra değişiklik yapılarak Danışmanlar Kurulu dışarıda bırakılmıştır.)  
 
 

Danışmanlar Kurulu 
 

(Uzmanlar ve Halk 
Yönlendirme Kurulu 

temsilciler) 
 

 
Belfast Sağlıklı Şehri 

 
 
                                                                  

Halk 
Yönlendirme 
Kurulu – 1 
(Yerel halk, 
halktan 
temsilciler, 
bölgede faaliyet 
gösteren  
gönüllü ve resmi 
organizasyonlar) 

 Halk 
Yönlendirme 
Kurulu – 1 
(Yerel halk, 
halktan 
temsilciler, 
bölgede faaliyet 
gösteren  
gönüllü ve resmi 
organizasyonlar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi Denemesinin 10 Aşaması 
 

Kavram ve Proje Planının geliştirilmesi 
 

Pilot Projeler için Toplumların Belirlenmesi 
 

Yerel Yönlendirme Kurulunu kurmak 
 

Toplum Profilleri Üretmek 
 

Eğitim Hazırlıkları 
• Sağlığın genel belirleyicileri 

• Organizasyonlar ve hükümetler ne kadar kapsamlı kararlar alıyorlar ve 
siz onları ne kadar etkileyebiliyorsunuz  
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• Sağlık Etki Değerlendirmesini uygulamak  
• Grup kolaylaştırma yetenekleri 

 
Tarama: Teklifi Seçmek 

SED’in yapılacağı teklifin seçilmesi için bir araç kullanılmaktadır. Bir çalışma 
grubunda uygulanır. 

 
Teklif hakkında karar vericilerini bilgilendirmek 

 
Sağlık Etki Değerlendirmesi 

Bir çalışma grubunda Hızlı Etki Değerlendirmesi aracı kullanarak 
uygulanmaktadır. Açık oturumlar gibi daha az resmi çalışmaları da içermektedir. 

Çalıştaylarda üzerinde anlaşılan tavsiyeler daha sonra detaylı bir rapor haline 
getirilir.  

 

Müzakere ve Geri Bildirim 
 

Nihai Rapor 
 
 
2. Aşama: HSED için toplulukların seçimi  
 
Başlangıçta Belfast Sağlıklı Şehri, biri kuzeybatı Belfast’ta ve diğeri de 
güneydoğu Belfast’ta olmak üzere iki farklı bölgede HSED’i denemeyi 
planlamıştır. Toplulukların seçiminde dini açıdan denge sağlamak ve üzerinde 
SED yapılabilecek teklif, değişiklik veya girişimlerin olduğu bölgeleri seçmek 
hedeflenmiştir.  
 
Kuzeybatı Belfast halklarının temsilcileriyle yapılan ilk toplantılarda 2 potansiyel 
engel görülmüştür:  
 

1. Potansiyel bölge olarak belirlenmiş alanlarda geniş kapsamlı kentsel 
dönüşüm projeleri uygulanmaktadır ya da uygulanacaktır bu yüzden 
burada yaşayan ve pilot projede çeşitli görevler alabilecek halkın 
temsilcileri bu dönem içerisinde fon uygulamaları ve değerlendirmeler 
konusunda birçok başka isteğe sahiptir. 

 
2. Üzerinde SED yürütülebilecek bir proje olarak ortaya atılan Sağlıklı 

Yaşam Merkezleri Projesi daha henüz geliştirme aşamasının başındadır. 
Çalışmanın büyük kısmı projeyi geliştirmeye harcandığından bu projenin 
de SED sürecine dahil edilmesi  için zamanlama doğru gözükmemiştir.  

 
Bu bilgi, pilot bölgelerin seçiminde kullanılacak ölçütler hakkında daha net bir 
vizyon yaratmış ve Güney ve Batı Belfast Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birleşimi 
içerisinde Halk Gelişim departmanı ile yapılan toplantılarda görüşülmüştür. 
Öncelikli öneriler Ballybeen, Cregagh ve Tullycarnet’i kapsamaktadır. Bir pilot 
bölgenin seçilmesi için kullanılacak kriterler hakkındaki tartışmalar sonucunda 
halihazırda bir altyapının mevcut olduğu ve bir değişiklik oluşturacak bir teklifin 
var olduğu Ballybeen bölgesinin potansiyel pilot bölge olarak seçilmesine yol 
açmıştır.  
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Diğer bölge olarak kırsal bir alanın seçilmesi fikri Ballybeen ile ilginç bir tezat 
oluşturmuştur. Halk Gelişimi ve Sağlık Ağı (HGSA) ile yapılan bir toplantıda 
Belfast Sağlıklı Şehrine daha önce Portaferry bölgesinde bir halk eğitimi 
yürütüldüğü ve bu bölgede iyi bir toplumsal altyapı olduğu aktarılmıştır. 
Projelere fon sağlayan Kuzey İrlanda Toplum Vakfı kırsal bir alanın seçilmesi 
fikrini kabul etmiş ve Ulster Halkı ve Hastaneler Birliği, Ards Yerel Sağlık ve 
Sosyal Bakım Grubu ve Ards Yarımadası Sağlıklı Yaşam organizasyonlarına bu 
konuda bilgi vermiştir.  
 
Ards Yarımadası Sağlıklı Yaşam ile Ulster Halkı ve Hastaneler Birliği tarafından 
desteklenen küçük bir yerel grup, Kircubbin Halk Merkezi’nde pilot projenin bu 
bölgede yapılması konusunda bir fizibilite çalışması yapmak için bir araya 
gelmiştir ve bu toplantıda ikinci pilot bölgenin 4 Wards Area olarak bilinen ve 
aşağıdaki dört bölgeyi kapsayan bir alanda yapılabileceği üzerinde karara 
varılmıştır: Portaferry, Portavogie, Ballywalter ve Kircubbin. 
 
Bu iki pilot bölge şu kriterler doğrultusunda seçilmiştir: 
 
• Bu bölgelerde sağlık yönleri dikkate alınarak değerlendirilmesinin yarar 

sağlayabileceği bazı teklifler bulunmaktaydı  
 
• Bu pilot proje içerisinde yer almaya istekli ve gelecek altı ay içerisinde 

zamanlarını bu konuya ayırmaya hevesli olan çok sayıda insan 
bulunmaktaydı  

 
• İki alanın da farklı problemlere sahip olduğu görülmüştür (bu genel olarak 

birinin kırsal alan, diğerinin ise şehir olması gerçeğinden 
kaynaklanmaktadır). Bu sayede pilot projelerden daha fazla şey 
öğrenilebilecektir.  

 
Her bir pilot proje için sınırların çizilmesi ve dahil edilecek halkın tanımlanması 
Halk Yönlendirme Grubu tarafından daha sonraki aşamalarda yapılmışdı.  
Ballybeen’de yaşayan 6000 vatandaş projenin boyutuna uygundu. Ards 
Yarımadası’nda pilot bölgenin 4 bölgeden oluşturulmasına karar verilmiştir; bu 
bölgeler: Portaferry, Portavogie, Ballywalter ve Kircubbin’dir. Bu ise o dönemde 
söz konusu bölgeler hakkında çok önemli bilgilere sahip olan zamanını ve 
bilgilerini pilot projeye katkıda bulunmak için kullanmaya istekli olan Ard 
Yarımadası Sağlıklı Yaşam Organizasyonlarının sınırı ile örtüşmüştür.  
 
Anahtar öneme sahip paydaşların tanımlanması 
Belfast Sağlıklı Şehri personeli pilot bölgelerde çalışan önemli insanlarla bir 
araya gelmiştir. Bunlar arasında ilgili yerel konseyler ve ilçe Barınma Yönetim 
Ofisi, sağlık birlikleri ve yerel sağlık ve sosyal bakım grupları, bazı gönüllü ve 
kamu sektörü organizasyonlarından temsilciler bulunmaktadır. Her iki bölgeden 
de sağlık konularıyla ilgisi olduğu bilinen milletvekilleriyle de bir toplantı 
yapılmıştır. 
 
Proje (Doğu Belfast Halk Sağlığı Bilgi Projesi – DBHSBP) ilk aşamalardan 
itibaren Ballybeen İlçe Barınma Yönetimi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından 
desteklenmiştir. Bu organizasyonlar pilot bölgede liderlik rolünü üstlenmişler ve 
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Belfast Sağlıklı Şehrinin önemli diğer paydaşları ile de iletişime geçmesini 
sağlamışlardır. Ayrıca proje için yerelde ilgiyi canlandırıp destek 
toplamaktadırlar. 
 
Ards Yarımadası’nda ise bu rol başlangıçta liderlik desteği sağlayan ve süreç 
içerisinde Halk Yönlendirme Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaparak pratik 
destek sağlayan Ards Yarımadası Sağlıklı Yaşam Ortaklığı tarafından 
oynanmıştır.  
 
İlk aşamalarda, üzerinde bir SED yapılacak teklif henüz seçilmemişti, bu yüzden 
teklifin paydaşlarının kimler olabileceğini kestirmek güçtü. Tüm potansiyel karar 
vericileri davet etmek de mümkün değildi. Anahtar öneme sahip kurumların üst 
düzey yöneticilerine ve Sağlık Departmanı, Sosyal Hizmet ve Kamu Sağlığı, 
Sosyal Gelişim Departmanı, Bölgesel Gelişim Departmanı ve Çevre Departmanı 
gibi kamu kurumlarına süreç hakkında bilgi verilmiştir.  
 
HSED yeni bir kavram olduğundan ve üzerinde bir SED yürütülecek teklifin 
yeteri kadar bilinmemesinden dolayı halkla yapılan çalışmalar daha somut 
çalışmalar üzerine yoğunlaştırılarak gelecekteki SED’lere yardımcı olabilecek 
eğitim ve profillerin hazırlanması konularına yoğunlaşmıştır. 
 
Sonuç 
İlk aşamalarda bu proje için ortaya konan gayret ve desteğin çok olması 
oldukça olumlu idi; paydaşlar, Belfast Sağlıklı Şehri tarafından ortaya konan 
orijinal hedeflerin ötesine yeni hedefler ortaya koymuştur. Bunlar arasında 
şunlar bulunmaktadır: kendi alanlarında hazırlanacak profilin önemi; politik 
olmayan ve ortak bir hedef etrafında farklı grupları bir araya getirebilecek bir 
organizasyonun oluşturulması ve organizasyona katılımın toplumda Kuzey 
İrlanda’da ilk defa yapılacak olan bu üst düzey projede ilgiyi arttırması. HSED 
projesi hızlı bir şekilde yayılmış ve bu sayede anahtar paydaşlar ile önemli 
ilişkiler kurulabilmiştir.  
 
3. Aşama: Halk Yönlendirme Kurullarının Oluşturulması  
 
Halk Yönlendirme Kurullarının, yerel uzmanlık sağlayarak, bölgedeki diğer 
kişileri ve karar vericileri sürece entegre etmek için destekleyerek HSED’ler için 
önemli bir itici güç olabilecekleri tahmin edilmekteydi. Her kurulun farklı 
sektörlerinden oluşmasını sağlamak amacı ile halktan, gönüllülerden oluşan 
temsilciler ve de resmi temsilciden oluşturulmasına karar verilmiştir, her grupta 
rehberlik yapacak bir kişi de yer alacaktır ve gruplar süreç ile ilgili araştırma 
yapacaklar ve toplum profilleri için bilgi sağlayacaklardır.  
 
Halk Yönlendirme Kuruluna çok sayıda paydaşın alınmasına ayrıca önem 
verilmesinin sebebi üzerinde SED gerçekleştirilecek teklifin o aşamada daha 
seçilmemiş olmasıydı. Kurulun ilk toplantılarında bulunanlardan diğer birey, 
grup veya organizasyonları da dikkate alarak varlığı yararlı olabilecek temsilciler 
hakkında düşünmeleri istenmiş ve belirlenen tüm bu gruplar daha sonra Kurula 
davet edilmiştir. Kurulun Başkanı Kurul üyeleri tarafından seçilmiştir. Ballybeen 
kurulunda seçilen başkan yerel halka mensuptu; Ards’da ise seçilen başkan 
bölge için Sağlığa Yatırım personelinden biriydi. 
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Halk Yönlendirme Kurulları, başkanlar ve Belfast Sağlıklı Şehirleri ortak olarak 
çalışmışlar ve tüm yayınların, profillerin, tavsiye ve nihai raporun 
hazırlanmasında sorumluluk almışlardır. Bu durum hem kaynak konusunda pilot 
projenin idaresini etkilemiş hem de pilot projenin yerel paydaşlar tarafından 
sahiplenilmesini sağlamıştır.  
 
Giriş bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, HSED sürecinin ilk taslağında, 
pilot bölgeleri denetleyecek ve halktan, gönüllü ve yasal kuruluşlardan 
temsilcilerle beraber stratejik tavsiyeler sağlayacak bir Danışmanlar Kurulunun 
kurulması düşünülmüştü.  
 
Her iki bölgedeki Halk Yönlendirme Kurulu, anahtar derecede öneme sahip 
kurumlardan kıdemli üyeleri içine çekmiş ve daha sonra Danışmanlar Kurulunun 
kurulması fikri üzerinde tartışmalar başladığında bunu kurmanın herhangi bir 
artı değer yaratmayacağı üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. 
 
Halkın Katılımı 
 
Halk Yönlendirme Kurulunun yerel halkı katılıma teşvik etmesi ve yerel halkın 
katılımı pilot bölgeler için hayati önem arz etmektedir. Süreç bir çığ etkisi 
yaratarak sürekli daha fazla insanı dahil etmiş ve halkın katılım seviyesini 
arttırmıştır. Bununla beraber yeni temsilcilerin belirlenmesi için sınırlı bir 
zamanın olması, bazı bireylerin ve grupların sonradan haberdar olmasına ve 
HSED’e daha sonraki aşamalarda  katılmasına sebep olmuştur. Bu gruplar 
sürece daha önce dahil edilmedikleri için de hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. Halk Yönlendirme Kurulu yapılan ilk toplantılarda Profilin 
hazırlanması işine daha fazla önem verilmesine karar vermişti. Profilin 
hazırlanmasına daha fazla önem vermek gerekliydi fakat bunun bir sonucu da 
diğer konuların tartışılması için çok az bir zamanın kalması anlamına 
gelmekteydi.  
 
Ballybeen Halk Yönlendirme Kurulu üyelerinin sayısı birçok grup üyesinin 
düzenli olarak katılım göstermesi ile belli bir seviyede kalmıştır. Ards Halk 
Yönlendirme Kurulu ise her toplantıda farklı bireyler tarafından temsil edilen 
organizasyonlar sebebiyle değişken bir görünüm arz etmiştir. Katılımcılar iyi bir 
şekilde bilgilenmiş ve konuya ilgili olmuşlarsa da bu gruplar arasında uyumu 
azaltmıştır; bu durum toplantılarda sürekli bulunan ve çalışmayı benimsemiş 
olan ana bir grubun varlığı sayesinde azaltılmıştır. HSED yol kat ettikçe, Halk 
Yönlendirme Kurulunun üyeleri farklı SED’lere katılabilen ve kendi toplumları, 
çalışma alanları ve hükümet departmanlarında HSED konusunda liderlik rolü 
üstlenebilecek kalifiye bireyler haline gelmişlerdir.  
 
Çevre Departmanı, Belfast Sağlıklı Şehri ile temasa geçerek hükümetin Hava 
Kalitesi Yönergeleri konusunda yürüteceği bir SED için toplumdan temsilciler 
istediğinde, Belfast Sağlıklı Şehri Halk Yönlendirme Kurulu temsilcilerine 
gönüllü olarak bu projede çalışmaları konusunda bir çağrıda bulunmuş ve Ards 
Yarımadasından iki üye bu teklifi kabul etmiştir.  
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Bunun sonunda Kurul üyelerinin SED’e katılım konusunda kendi yeteneklerine 
olan güvenleri gözle görünür bir şekilde artış göstermiştir. Sağlığa Yatırım da 
Ekim 2004’te Birmingham’da gerçekleştirilecek 2 günlük Ulusal SED Konferansı 
için her gruptan bir temsilcinin katılmasını mümkün kılacak maddi imkanları 
sağlamayı kabul etmiştir. Sağlığa Yatırım ekibi, bu finansmanı sağlama 
kararlarının, Ards’daki iki Halk Yönlendirme Kurulu temsilcisinin Hava Kalitesi 
SED’ine yaptığı katkıdan etkilendiğini belirtmiştir. 
 
4. Aşama: Toplum Profilinin Hazırlanması  
 
Profilin amacı, genel sağlık belirleyicileri hakkındaki nicel ve nitel verileri bir 
araya getirmek ve her bölge için yürürlükte olan ve ortaya çıkacak teklifler 
hakkında bilgi sağlamaktır. Profilin kavram ve kullanımındaki bu değişiklik 
Belfast Sağlıklı Şehri için önemli bir öğrenme aracı olmuştur. Halk Yönlendirme 
Kurulu bölgeler ile ilgili bilgilerin tek bir profilde toplanmasının toplulukların 
yararına olacağı kararını verdiğinden profiller sadece boyut olarak büyümemiş 
aynı zamanda karmaşık bir hal almıştır. Halk Yönlendirme Kurulu üyeleri, 
belgede bulunması gerektiğini düşündükleri bilgileri saptamışlardır. 
 
İlk Halk Yönlendirme Kurulu toplantılarında bölge sakinlerinin sağlık durumları 
hakkında bilgi veren bir şablon konusunda ve barınma, ulaşım, istihdam, çevre, 
zorunlu hizmetler, boş zaman ve yaratıcı aktiviteler, eğitim, sağlık hizmetleri ve 
sosyal hizmetler ile toplumsal gelişim gibi alanlarda mevcut olan ve verilmesi 
planlanan hizmetler ile ilgili bilgilerin profilde yer alacağı konusunda mutabakata 
varılmıştır. Her bir bölgenin proje ve planlarının profile eklenmesi kararı 
önemliydi çünkü üzerinde SED uygulanacak teklif, profilde yer alanlar arasından 
seçilecekti.  
 
Bilgi toplama 
2001 nüfus sayımı çok önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Nüfus sayımı veri ve 
istatistiklerinin bölge bazında verilmiş olması özellikle Ards bölgesinde bilgilerin 
toplanmasını kolaylaştırmıştır. Ballybeen’de ise istatistiklerin hazırlandığı alanda 
zengin bölgelerin de yer alması hazırlanan istatistiklerin gerçekleri 
yansıtmadığını düşündürmüştür. Bu durum profilin hazırlanmasında Ballybeen 
istatistiklerine daha az vurgu yapılması ve yerel halkın görüşlerinin daha fazla 
ortaya çıkarılmasına yol açmıştır.  
 
Eğitim, sağlık, zorunlu hizmetler (ambulans, itfaiye, vb.) gibi nüfus sayımı 
sonuçlarında yer almayan konularda istatistiklerin toplanması sırasında bölge 
veya eyalet bazında sadece bir kısım bilgilere erişilebileceği görülmüştür. Bu tür 
bilgiler genel olarak daha geniş alanlar için toplanmıştır, örneğin: Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Birliği bölgesi, İlçe Meclisi bölgesi, Eğitim ve Kütüphane 
Kurulu bölgesi veya tüm Kuzey İrlanda’yı kapsayan alan. Bu ise daha küçük 
bölgelere ait bilgilerin elde edilmesinin önünde bir engel oluşturmuştur. Kesin 
bilgi ve belgelere erişebilmek amacıyla insanlar ile birebir temasa geçmek 
gerekmiştir ve bu ise zaman alıcı bir iş olmuştur. Uygun olduğunda Belfast 
Sağlıklı Şehri ortak organizasyonlardan tanıdıkları ile görüşüp bilgi istemiş veya 
temas kurabileceği bir kişinin bilgisini istemiştir. Halk Yönlendirme Kurulu 
oldukça iyi bir bilgi kaynağı olmuştur ve önemli katkılar sağlamışlardır. 
Organizasyonların yıllık raporları ve internet siteleri, bölgede sağlanan 
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hizmetlerin özetine erişmek için oldukça yararlı birer araçtır. Kendi 
organizasyonlarının çalışmalarını profilin içerisinde toplamak için bilgileri 
toplayan Halk Yönlendirme Kurulunun ilgili üyeleriyle bireysel toplantılar 
düzenlenmiştir.  
 
Profil geliştirildikçe Halk Yönlendirme Kurulu profilin sadece HSED projesi için 
değil proje dışında da kullanılabileceğini belirlemiştir. Bu durum, neyin dahil 
edilmesine ilişkin yeniden bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirmiştir. 
Profilin boyutu büyüdükçe gruplar boşlukların doldurulması için iletişim ve bilgi 
sağlama aşamasında katkı koymuşlardır. 
 
Kapsamlı nitel bilgilerin profile dahil edilmesinin önemli bir ekleme olacağı ve 
istatistiklerin tek başına başaramayacağı önemli pratik ve yerel bilgiler 
oluşturulacağı düşünülmüştür. Yereldeki bilgi ve düşünceler Halk Yönlendirme 
Kurulu üyeleri kanalıyla toplanmaktadır. Ballybeen bölgesinde Yönlendirme 
Kurulu üyeleri, Belfast Sağlıklı Şehrinin, yerel bir halk topluluğu olan Ballybeen 
Gelişim Grubu ile de eyaleti etkileyen konulardaki görüşlerini almak için 
toplantılara katılmasını tavsiye ettiler.  
 
Ards Yarımadası’nda 6 grup üyesi, Belfast Sağlıklı Şehirleri ile profili bölüm 
bölüm incelemek, biçimlendirmek ve verilerin arttırılması için yerel bilgileri 
tedarik etmek üzere bir alt grup oluşturmaya gönüllü olmuşlardır. Ballybeen’de  
de profildeki boşlukları teşhis etmek ve yerel bilgileri sağlamak üzere bir araya  
gelen benzer bir grup vardı. 
 
Profiller, bir SED’e öncülük edebilmesi için seçilebilecek bölgelerden bir dizi 
teklifi kapsamıştır. Bu, profil hazırlamadaki ilk amaçlardan birisiydi. Profilin 
hazırlanması için gereken süre ve işgücü azımsanamayacak ölçüdedir. Her 
profil için 3 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışacak bir kişi istihdam edilmiştir.  
 
Fakat iki alanda da yapılan çalışmalar için profillerin ne derece değerli(6 ve 7) 

olduğu, henüz yayınlanmadıkları halde kullanılmaya başlandıktan hemen sonra 
ortaya çıkmıştır; bu profiller sayesinde Ard Yarımadası için Yeni Fırsatlar 
Fonundan fon ayrılması konusunda bir başvuru yapılabilmesine ve Ballybeen 
sakinlerine Sosyal Kalkınma Departmanının bu bölgeyi belirlemiş oldukları 
Mahalli Yenileme Alanları içerisinden çıkarma kararlarına karşı çıkmalarına 
imkan yaratmıştır. Profiller yayınlandığında gruplar, profillerin dağıtılması için  
adresler belirlemiş ve sorumluluk alarak kendi bölgelerinde ilgili 
organizasyonlar, kütüphaneler, kiliseler ve Birlik Üyelerine dağıtmaya karar 
vermişlerdir.  
 
Profillerin hazırlanmasında görev almış organizasyonlar da kendi alanları için 
profiller hazırlamak istemişlerdir ve bu yüzden Belfast Sağlıklı Şehri kendi 
alanlarında profil hazırlamak isteyen gruplara kılavuz niteliğinde bilgiler 
hazırlama konusunda bir karar almıştır(8).  
 
Sonuç 
Son değerlendirme anketini tamamlayan Halk Yönlendirme Kurulu üyeleri 
profilin değeri ve ortaya koyulması aşamasında elde ettikleri deneyim hakkında 
çok olumlu konuştular. Birçok insan yerel halkın HSED sürecinden elde ettiği üç 
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temel faydadan birisi olarak Profili göstermiştir. Diğer yorumlar ise şunları 
içermekteydi: Profilleri bir araya getirmek süreç için iyi bir başlangıç olmuştur; 
bu sayede çalışma sağlam bir temele oturtulmuştur ve grup toplantılarının 
sadece konuşma oturumları olmadığını garanti etmiştir. 
 
Profilin sağladıkları konusunda son değerlendirme anketinde listelenenler 
arasında insanların dikkatlerinin önemli sağlık konularına çekildiği belirtilmiştir. 
Profilin içerdiği bilgilerin hazırlanmasının bireyler ve gruplar için hem zaman 
alıcı hem de zor olduğu da kabul edilmiştir. Ayrıca bölgenin Sağlık Gelişim 
Planı’nın iyileştirilmesine yardım edebileceğini ve yerelde de aksayan hizmetler 
konusunda farkındalığı arttırabileceğini de öngörülmüştür. 
 
5. Aşama: Eğitim 
 
Eğitim (Ek-1), Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi sürecinin temel bölümlerinden 
birisidir. Eğitimin amaçlarını şu şekilde saymak mümkündür: 
 

• Kamu sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerden insanların HSED 
sürecine tam katılım sağlamasına imkan yaratmak 

• İnsanları sağlığın genel belirleyicileri ile sağlık alanındaki eşitsizlikler 
konusunda bilinçlendirmek 

• İnsanların kendileri üzerlerinde etki bırakan karar verme sürecine 
katılımları konusundaki fırsatları değerlendirebilmeleri için becerilerini ve 
kendine güvenlerini arttırmak 

• Diğer sektörlerden insanlarla iletişim kurmak için fırsatlar yaratmak 
• HSED sürecinin halkın yetenek, iletişim ve özgüvenini arttırarak uzun 

süreli yararlar sağlamasını sağlamak.  
 
Eğitim iki pilot bölgede devam etmiş ve aşağıda da belirtildiği gibi etkileşimli 3 
aşamadan oluşmuştur: 
 

• 1. Gün : Sağlığın genel belirleyicileri; Organizasyonlar ne kadar geniş 
kararlar alıyorlar; ve bu kararları ne kadar etkileyebilirsiniz? 

• 2. Gün : HSED nedir; Toplumunuza nasıl yarar sağlar; ve SED 
uygulaması için teklifler nasıl seçilir? 

• 3. Gün : Kolaylaştırma yetenekleri 
 
Eğitimin nerede olacağı Halk Yönlendirme Kurulu tarafından tartışılıp karara 
bağlanmıştır; Halk Yönlendirme Grubuna göre eğitimin yerel katılıma 
olabildiğince açık olmasının, yerel halkın katılımının önemi hakkında olumlu bir 
mesaj göndereceği belirlenmiştir. Ballybeen’de Grup tarafından kararlaştırılan 
yer, Castlereagh Borough Konseyi’ne ait olan ve yine bu konsey tarafından 
yönetilen ve bir kısmı Ballybeen Eyaleti’nde bir halk merkezi olan Ballyoran 
Merkezi idi. Ards’da Grup tarafından seçilen yer, Portaferry’de eğitim 
olanaklarına da sahip enteraktif bir akvaryum olan Exploris’ti. 
 
Ballybeen’de Doğu Belfast Halk Sağlık Bilgi Projesi (DBHSBP), eğitimde yerel 
halktan temsilcilerin katılımını arttırmak için hayati önem taşımaktaydı. Halk 
Yönlendirme Kurulu’nun bir üyesi olan DBHSBP Sağlık Gelişim Çalışanı, 
bölgede görevi olmayan sağlık çalışanlarının süreçte aktif rol almasını 
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desteklemiş ve teşvik etmiştir. Bu, eğitimin her gününde halktan birçok 
temsilcinin de orada olacağı anlamına gelmektedir. Halkın temsilcileri arasından 
iki kişi daha sonra Halk Yönlendirme Kurulu’na katılmıştır. 
 
Eğitimin 1. Günü: Sağlık Nedir 
Birinci gün katılımcılara, ilk olarak birbirleriyle tanışma ve sağlığın genel 
belirleyicileri üzerinde ortak bir anlayış yaratma fırsatı verilmiştir. Ayrıca 
insanlara kararların nasıl alındığı, hangilerinin sağlığımızı etkilediği ve yerel halk 
düzeyinde insanların bu kararları nasıl etkilemeye çalıştığına ilişkin bir bakış 
açısı kazandırma imkanı da sağlanmıştır.  
 
Öğrenme ile ilgili raporda belirtilen bazı sonuçlar, kamu sektörünün artan 
duyarlılığını kapsamaktadır ve yasal sektör temsilcilerinin varlığının boyutlarını 
da yansıtabilmektedir. Kamu sektöründen katılanlar, günü oldukça yaratıcı 
bulmuş ve sağlık konusundaki önemli değerlerden birisinin de toplum olduğunu 
görmüşlerdir.  
 
Gün sonunda öğrenilenler hakkındaki yapılan yorumlardan bazıları aşağıda 
verilmiştir: 
 

• Ailenin ve arkadaşların sağlık için önemi 
• Eğitim, ulaşım, barınma, sağlık gibi konular arasındaki bağlantılar 
• Çevremizin, sağlığımız ve refahımız üzerinde nasıl bir etkisi vardır 
• İşim için çok eğlenceli ve yararlı 
• Hükümeti etkilemek için ortaklaşa bir strateji nasıl oluşturulur 
• Farklı birimlerin çalışma yöntemleri hakkında yararlı bilgiler 
• Sağlık ve Sosyal Hizmetler hakkında yararlı bilgiler 
• Karar verme sürecini nasıl etkileyebiliriz 

 
Birçok insan konuşmacıların çok başarılı olduğu yorumlarında bulunmuştur. 
Aynı zamanda halkın daha fazla katılımının bu aşamada önemli olduğu da 
vurgulanmıştır.  
 
Bir Konuşmacının Bakış Açısı 
“Katıldığım çalışma grubu toplantılarından çok etkilendim. Nispeten kısa bir 
zamanda, grupların konuyla ilgili oldukça titiz bir çalışma yaptıklarını, kendi 
görüşlerini bildirmek ve çözüm aramak için etkileşim halinde olmak isteyen bir dizi 
insana hitap ettiğini, ‘sorunun’ çözümü için birçok yaratıcı çözüm önerisiyle 
karşılaştığını ve gayet anlaşılır ve hoş bir yöntemle daha geniş kesimlere ulaştığını 
düşündüm. Daha geniş bir grup olmak için, arka planda cinsiyet ve yaş açısından 
ortaya çıkan istekli tutum; yerel halkın kontrolü ele geçirmesi, kendileriyle ilgili 
konularda gelişim kaydetmesi ve bireyler veya yerel halk olarak kendi sağlıklarını 
etkilemesi bana gelecek açısından iyiye doğru bir işaret olarak göründü.” 
 
Anne Lynch, Planlama Sorumlusu, Batı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetim Kurulu 
(Ards Yarımadasında 1. Eğitim günü konuşmacısı) 

 
Eğitimin 2. Günü: Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi Nedir? 
İkinci günün amacı, SED’in ana aşamaları konusunda katılımcıları 
bilgilendirmek ve kendi topluluklarının bundan ne türden faydalar elde 
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edebileceğini konusundaki düşüncelerini saptamaktı. SED ile HSED arasındaki 
farkı açıklamak için küçük bir zaman dilimi de ayrılmıştı. Eğitimdeki birçok 
katılımcı aynı zamanda Halk Yönlendirme Kurulunun da üyesiydi ve HSED 
konusunda da oldukça bilinçliydi; ancak HSED’in SED ile bağlantısının ne 
olduğu konusunda pek emin değillerdi. 
 
Devamlılık ve eğitimde yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla, Belfast Sağlıklı Şehri 
tarafından sürecin daha sonraki aşamalarında SED çalıştaylarını ve aynı 
zamanda HSED Nedir? konusundaki eğitimleri kolaylaştırmak için bir danışman 
istihdam edilmiştir. Eğitimi, yerel halkla beraber çalışma konusundaki başarı ve 
tecrübeleriyle bilinen SED uzmanı ve NHS’yi Yeşillendirme Enstitüsü Müdürü 
Erica Ison yürütmüştür. 
 
Danışmanın SED uygulaması konusundaki dinamik yaklaşımı ve engin 
tecrübesi, her iki topluma da bir güven aşıladı. Bu güveni, eğitim gününde 
katılımcıların eğitime katılımları göstermekteydi; ayrıca gün sonunda yapılan 
yorumların büyük bir çoğunlukla olumlu olmuştu, bu yorumlardan bazıları 
aşağıda yer almaktadır:  
 

• Erica’nın söylediği şeylerden keyif aldım ve kendisinin herkesin 
anlayabileceği basit bir dil kullandığını düşünüyorum. 

• Çok eğlenceliydi, birçok yararlı bilgi toplandı ve herkesle paylaşıldı. Daha 
sonraki oturumlar için ve daha fazla öğrenmek için sabırsızlanıyorum. 

• Zaman harcamaya değer bir çalışma 
• Erica oldukça arkadaş canlısıydı. Söylediği şeyleri anlaşılır kıldı ve bizim 

toplum olarak daha fazla şeyler başarmamızı sağladı. Teşekkürler. 
• Çok yararlı ve bilgilendirici bir çalıştay. Rahat bir çevre ve eğlenceli 

deneyimler. 
 
Eğitim günü üzerinde çalışılan konuların zor olmasına karşın gün sonunda 
katılımcılar SED’i iyi anlamışlardır.  
 
Gün içindeki önemli konulardan bir tanesi katılımcıların, öncelik sıralaması ile  
kendi toplumları hakkındaki iyi ve kötü şeyleri gruplar halinde listelemesini 
sağlamaktı. Bu bilgiler daha sonra danışman tarafından SED çalıştayında 
kullanılacak olan eleme aygıtını geliştirmek için kullanıldı. Bu sayede her 
topluluk, yerel konuları dikkate alan eleme aygıtlarına sahip oldular. Örneğin, 
Ards Yarımadasında insanlar, yaşadıkları çevre hakkında olumlu görüler 
bildirirken erişilebilirlik konusundaki sorunlar bulunduğunu ifade ettiler.  
 
Eğitimin 3. Günü: Eğitimi Kolaylaştırmak 
Eğitimin son günü, eleme ve SED çalıştayları süresince grup çalışmalarına 
yardım edecek daha az sayıda birey (her bölgeden 15 kişi) için düzenlenmiştir. 
Eğitimin diğer günlerindeki gibi katılımcıların bilgi düzeyleri birbirlerinden 
farklıydı, ancak tüm katılımcılar eğitimi yararlı bulduklarını dile getirdiler. 
 
Bazıları için yapılan eğitim, grup çalışmalarını kolaylaştırmak için bir giriş niteliği 
taşıyordu: öğrenilenler şu şekilde belirtilmiştir: 
 

• Temel kurallar 
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• Gruplarla nasıl çalışılır 
• Kolaylaştırıcıların rolü 

 
Diğerlerine göre ise eğitim var olan yeteneklerin ileride geliştirilmesi için bir 
fırsattı: 
 

• Kolaylaştırıcılık görevi için gereken yeteneklerin revizyonu 
• Kendi kolaylaştırıcılık yeteneklerimi tazelemek 
• Kolaylaştırıcılık yetenekleri nasıl geliştirilir 

 
Eğitim bütünü itibariyle güven oluşturmak amacı da taşımaktaydı. Katılımcıların 
değerlendirme raporlarında dile getirdiği düşünceler bunu göstermektedir: 
 

• Endişeyi azaltmak 
• Bir gruba yardım edebileceğimi öğrendim 
• Grup çalışmalarında güveni tesis etmek için oldukça yararlıydı 

 
Bir grup insan, öğrenilen önemli bir konunun diğer grup üyelerini dinlemek ve 
geniş/kapsamlı bir yaklaşım sergilemek olduğunu belirtti. Yorumlar şu 
şekildeydi: 
 

• Grup ile beraber çalışırken oturup onlar ile konuşmak yerine dinlemek  
• Diğerlerinin düşüncelerinin önemi 
• Geri çekilerek diğerlerinin söylediklerini değerlendirmek ve onları daha 

fazla konuşmaya yöneltmek  
• Diğerlerinin sürece nasıl dahil edilebileceği  

 
Ortak kanı, eğitimin zaman ayırmaya değer olduğu şeklindeydi. Bununla 
beraber, sürecin ilerleyen aşamalarında kolaylaştırıcıların eleme çalıştayında 
kolaylaştırma görevlerini üstlenmesi, daha önceden eleme aracının bir 
kopyasını görmüş olmalarının kendilerini daha hazır hissettireceğini 
göstermiştir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, kolaylaştırma eğitimine katılan 
katılımcıların SED çalıştaylarını kolaylaştırmaları hedeflenmemiştir.  
 
Halk Yönlendirme Kurulu üyeleri tarafından tamamlanan Nihai Ankette ilginç bir 
nokta daha vardı; eğitimi kendi ücretli veya gönüllü işleri için yararlı bulup 
bulmadıkları sorulduğunda, cevap verenlerden ikisi kolaylaştırma yetenekleri 
eğitimini ileride kendi işlerinde kullanacaklarını söylemiştir.  
 
Sonuç 
Genel olarak her üç günün değerlendirme raporları şunu göstermektedir; eğitim 
eğlenceli ve yararlıydı; bir yandan yetenekler arttırılırken, diğer yandan 
insanlara, farklı grup, organizasyon ve sektörlerden kişiler ile etkileşim içerisine 
girerek iletişim ağlarını genişletme olanağı da sağlamıştır.  
 
6. Aşama: Eleme: Teklifin Seçilmesi 
 
Bir SED gerçekleştirmeye karar vermek, tekliflerin elemeye tabi tutulması ile söz 
konusu olabilir. Eleme sırasında teklif sistematik olarak bazı sorgulamalara tabi 
tutulmaktadır. Teklif soruların sorulması ile sistematik olarak incelenmektedir; bu 
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sorular örnek olarak katılımcılara teklifi uygulamak için gereken kaynaklar, 
teklifin etkileyeceği insan sayısı, olası olumsuzlukların varlığı ve teklifin 
korunmasız ve sosyal açıdan dışlanmış grupların sağlığını olumsuz olarak 
etkileyip etkilemediğine dair olabilir.  
 
Eleme süreci, bir teklif veya öneri üzerinde bir SED yapılıp yapılmayacağına 
karar verilmesi, bir teklif veya önerinin üzerinde SED yapılmasının kaynakların 
israf edilmesi anlamına gelip gelmediğinin belirlenmesi için yararlıdır (Örnek: bir 
teklif veya önerinin potansiyel olarak çok az sayıda negatif etkisi olabilir veya 
etkiler çok az sayıda insanı etkiliyor olabilir).   
 
HSED için her toplumda belli sayıda (20 civarı) teklif/öneri vardı ve bunlardan 
bir tanesi SED yapılması amacıyla seçilecekti. Danışman, her topluma yönelik 
eleme araçlarını daha faydalı hale getirmek için eğitim günlerinden ve 
profillerden toplanan bilgilerden faydalandı. 
 
Eleme aracı neye benzer? 
Her bölge için eleme aracı, yaklaşık olarak 20 A4 sayfası kadardır; ve evet/hayır 
seçenekleri ile rakamların cevap olarak kullanılabileceği sorulardan ibarettir. 
Örnek: Tekliflerin sadece ebeveynler ve onların aileleri üzerinde ne türden 
etkileri olacak? şeklindeki soruya olası cevaplar, -2 (önemli olumsuz etkiler 
anlamında) +2 (önemli olumlu etkiler anlamında) arasındaydı. Lisans ve yüksek 
lisans öğrenimi sağlayanlar karar verici olacak mı? sorusuna 3 değişik şekilde 
yanıt verilebilirdi: evet, hayır ve bilmiyorum. 
 
Eleme aracındaki ilk bölüm teklifin, kaynaklar, aksaklıklar, halk için önemi ve 
yerel ekonomi ile sürece katılan karar vericilerin sayısı açısından önemini 
incelemektedir. 
 
Eleme aracının ikinci bölümünde, teklifin yerleşik olan ve olmayan gruplara 
etkisi ile farklı korunmasız gruplara etkisi dikkate alınmıştır. Üçüncü bölüm 
sağlık ve refah üzerindeki olası etkileri dikkate almıştır. 
 
Önceki bölümlerin sonuçları dördüncü bölümde özetlenmiştir, dördüncü 
bölümde yine ilave yorumların yapılabilmesi için boş alan bırakılmıştır.  
 
Eleme, her sorunun üzerinde kapsamlı tartışmalar olmaksızın, hızlı düşünme 
egzersizi şeklinde işlemelidir. Bu, eleme çalıştaylarına katılan katılımcılara 
özellikle vurgulanmıştır. 
 
5.1 Ards Yarımadasında Teklifin Seçimi 
Çok fazla sayıda teklifin ve çalıştaylarda seçim için sınırlı bir zamanın olması 
nedeniyle, öncelik tekliflerin elenmesine verilmeliydi. Katılımcılara bu görevde 
yardım etmek üzere, profildeki teklifler özetlendi ve küçük bir broşür olarak 
dağıtıldı. 
 
Eleme çalıştayının başında katılımcılardan, tekliflerin elenmesi amacıyla bir 
öncelik sırasına koymaları istendi. Her kişiye dörder yapışkan kağıt verildi ve 
bunları en fazla ilgilerini çeken teklife yapıştırmak suretiyle oylamaları istendi. 
En fazla oyu alan 7 teklif eleme sürecine girecekti.  
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Sıralama sonuçları bazılarını hayrete düşürdü. Örneğin; küçük yerel projelerden 
hiçbirisi (bir yaz oyunu veya Kircubbin’de Çocuk Yuvası gibi) seçilmedi. Bunun 
için iki farklı sebep öne sürüldü. İlk olarak bazı insanlar, bu projelerin mükemmel 
olmalarının yanı sıra, nispeten daha az sayıda insanı etkilediğini ve kendilerinin 
Genel Tıbbi Hizmetler (GTH) Sözleşmesi veya Kamu Yönetimi Denetimi gibi 
herkesi etkileyebilen tekliflerle ilgilendiklerini söylediler. Danışman tarafından 
ortaya atılan ikinci neden, insanların tanıdıkları kişiler tarafından yürütülen yerel 
projeleri, özellikle de bu insanların bizzat orada olması durumunda 
değerlendirme konusunda isteksiz olmalarıydı. 
 
Elenen bazı teklifler gerçekten karmaşıktı; örneğin, Kamu Yönetimi Denetimi ve 
Su Islahı tekliflerinde olduğu gibi, her iki durumda da elemeye tabi tutulacak net 
bir teklif yoktu, ama bir dizi alternatif vardı. Danışman, tam olarak neyi, nasıl 
eleyebilecekleri konusunda net bir şekilde uzlaşmak üzere bu teklifleri elemek 
için anlaşan gruplarla beraber çalışmıştır.  
 
Ards Yarımadasında eleme sürecinin sonucu, Su Islahı teklifinin SED için en 
uygun teklif olarak ortaya çıkmasıdır. Bu sonuç bazı insanları şaşırtmış ve bir 
tartışmaya sebep olmuştur etmiştir. Tartışmalar sonucunda, eleme aygıtının 
amacı konusunda ortaya çıkan genel kanı, teklifin, insanların kararlarını 
etkileyen duygu ve düşünceleri katılmaksızın, sistematik bir şekilde seçilmesi 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Ards Yarımadasında Sağlık Etki 
Değerlendirmesinin konusunun Su Islahı teklifi olmasına karar verilmiştir.  
 
Bu konuda uzlaşma sağlandıktan sonra ve 2-3 kişi hâlâ şaşkınlığını üzerinden 
atamamışken katılımcıların büyük çoğunluğu sonuç hakkında olumlu görüşler 
beyan etmişlerdir.  
 
5.2 Ballybeen’de Teklifin Seçimi 
Ballybeen’deki süreç, Ards’a göre bir süre sonra yapıldığından Belfast Sağlıklı 
Şehrine Ards’taki tecrübelerden faydalanma imkanı vermiş ve Halk Yönlendirme 
Kurulu tekliflerini planlamak ve çalıştaylarda sıraya koymak için zaman 
tanımıştır. 
 
Sürecin iki aşamada yapılmasına karar verilmiştir; ilk aşamada 23 teklif 10’a 
düşürülerek Halk Yönlendirme Kurulu tarafından bir sıralama yapılmış ve bu on 
teklif de çalıştaya katılan kişi sayısına bağlı olarak daha da azaltılmıştır, geri 
kalan sıralamalar çalıştay sabahında yapılmıştır. Burada mümkün olduğunca 
fazla insanın gelmesi hedeflenmekte ve bu da beklenenden fazla insanın 
katılmasının daha fazla teklifin elenebilmesi şeklinde bazı esneklikler 
getirmektedir.  
 
Bu ilk aşama, Halk Yönlendirme Kurulu toplantılarının bir parçası olarak 
tasarlanmıştır, ancak toplantılara yerel halktan hiç kimse katılmadığı için bunun 
sadece kağıt üzerinde bir alıştırma olacağına karar verilmiştir. Halk Yönlendirme 
Kurulu üyelerine 23 teklifin tamamına ait bilgileri içeren bir yayın gönderilmiş ve 
en fazla ilgilendikleri 7 tanesini seçmeleri, daha sonra da bunları üzerinde adres 
ve pulun yer aldığı zarflar ile geri göndermeleri istenmiştir. 
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Belfast Sağlıklı Şehirleri personeli, en çok ilgi gören 11 teklif hakkında ayrıntılı 
bilgi toplamıştır. Bu aşamada teklifler hakkında ayrıntılı bilgilerin toplanması 
irtibatın sağlanmış olmasından dolayı kolay olmuştur, ayrıca teklif sahipleri 
tekliflerinin seçildiğini öğrendikleri zaman gerekli bilgileri de sağlamışlardır. Bazı 
konularda ise daha fazla bilgi elde edilememiştir. 
 
Danışman, bu konuda tüm bilgilerin elde edilmesinin çoğu zaman imkansız 
olduğunu ve bazen SED’lerin teklifteki eksik bilgilere rağmen yürütülmesi 
gerekliliğine işaret ederek oldukça gerçekçi bir tutum sergilemiştir. Kendisi 
ayrıca eleme aşamasında her teklifin tamamlanmış bir tanımının varlığına gerek 
olmadığını da vurgulamıştır. 
 
Bu çalıştaya 19 kişi katıldı ve 5 teklif seçildi. Eleme sonuçları öğlende 
açıklandığına, 3 teklifin çok fazla oy topladığı ve içlerinden birinin SED için en 
uygun olanı olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Seçilen 3 teklif şunlardır: 
 

• Ballybeen Kentsel Dönüşüm Vizyonu: Belfast İskan İdaresi tarafından 
hazırlanan ve hangi birimlerin bölgede hangi faaliyetleri yürütüleceğini 
belirten ve bölge için bir vizyon oluşturan bir belge.  

• Enler Bölgesinin Yeniden Geliştirilmesi: Atıl durumda binalara sahip ve 
üzeri çimenle örtülmüş Ballybeen’de yeni tesislerin inşası konusundaki 
bir teklif. 

• TK-EEC Fabrikasının Kapanması: HSED süreci boyunca Ballybeen 
bölgesinden yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayan bu fabrika küçük bir 
duyuru ile kapandı ve kapanışın etkileri hakkında bir SED yapılması 
olumsuz etkileri minimuma indirebilir ve duruma müdahale etmeye 
yönelik tavsiyeler sağlayabilir.  

 
Tartışmalar üç teklif etrafında geçmiştir ve Danışman, elemeyi gerçekleştiren 
Grubun üç tekliften birisi olan Enler bölgesinin yeniden geliştirilmesi teklifini en 
çok olumsuz etkilere sahip teklif olarak gördüğünü ve bu etkilerin en kısa sürede 
ortaya çıkacağını belirtildiğini vurgulamıştır. Danışman ayrıca bu olumsuz 
etkilerin, İskan İdaresi ile müzakereler yapılarak uygulamaya yönelik bir teknik 
şartnamenin oluşturulması vasıtasıyla hafifletilebileceği önerisini de yapmıştır. 
Tartışmalar sırasında Belfast Sağlıklı Şehrinin, İskan İdaresi ile bir görüşme 
yaparak Ballybeen Kentsel Dönüşüm Vizyonu konusunda bir SED uygulanıp 
uygulanamayacağı olasılığını görüşmesine de karar verilmiştir. Ballybeen 
Kentsel Dönüşüm Vizyonu’nun bir SED uygulamasının yapılması için en 
popüler seçenek olmasına karşın, eleme çalıştayının sonunda bazı bireyler 
belgenin bir vizyon olmasından dolayı SED için çok da uygun olmayabileceğini 
dile getirmişlerdir. 
 
İskan Yöneticileri ile yapılan bir sonraki toplantıda da konunun SED için uygun 
olmayacağı teyit edildi ve nihai kararı almak için Halk Yönlendirme Kurulu ile bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantıda SED çalışması için Enler bölgesinin seçilmesine 
oybirliğiyle karar verildi. 
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Daha önce de belirtildiği gibi, elemenin kapsamlı tartışmalar olmaksızın 
yapılmasının gerekmesine rağmen, bazen biraz beklemenin ve cevap 
verebilmek için ayrıntılı bazı sorular üzerinde düşünmenin önemli olduğu 
görülmüştür. Örneğin, uyuşturucu konusunda toplumsal bilinç programının suç 
konusunda bir etki yaratacağı açık değildi ve insanların bu konudaki görüşleri 
farklıydı. Kolaylaştırıcılar üyelere, soruların doğru olarak cevaplandırılmasını 
sağlamak ve sorular üzerinde düşünmek için yeterli zaman vererek, gruplarını 
süreç boyunca hızlı bir şekilde yönlendirmişler ve görevlerinin ne derece önemli 
olduğunu kanıtlamışlardır.  
 
Katılımcılar tarafından doldurulan değerlendirme raporlarındaki cevapların 
büyük çoğunluğu çalıştayın hem eğlenceli hem de yararlı olduğu şeklindeydi. 
Deneyimlerin tanımlanması için kullanılan kelimeler ise şunlardı: yararlı, 
eğlenceli, bilgilendirici, zaman harcamaya değer, sosyal memnuniyet, ilginç, 
tatmin edici. Diğer yorumlar ise şu şekildeydi: 
 

• Halktan değişik insanlarla tanışmak için çok faydalı ve güzel. 
• Yerelde karar almak için sistematik bir yol sağlayan yararlı bir gündü. 
• Sağlığı etkileyen fikir ve anlayışı canlandıran yararlı bir uygulama. 

 
Bazı insanlar eleme çalışmasını zor buldu; ödüllendirme süreci için ise 
aşağıdaki yorumları yaptılar: 
 

• Elemeyi yapmak zor ama faydalı 
• Kavranması zor 
• Çok zor bir iş. 

 
Bu çalışmanın, Halk Yönlendirme Kurulu üyelerinden bazıları için HSED’i 
faaliyet halinde görme adına ilk fırsatları olduğu görülmekteydi. 
 

• Sürecin işlediğini görmek mükemmel 
 
Bazı insanlar eleme sürecinde daha fazla zaman harcanabileceğini söyledi: 
 

• Teklife ve ona hak ettiği çabayı verecek yeterli zamanımız olmadığını 
düşünüyorum. 

• Çok acele edildi 
 
Danışman, eleme sürecinin aslında çabuk cevaplandırma süreci olduğunu ve 
daha uzun zaman harcamanın sonuçlar üzerinde bir etki yapmayacağını 
vurguladı. 
 
Sürecin katılımcı doğası bazı insanlar tarafından takdir edildi: 
 

• Herkes SED’e katkı koyabiliyor ve kararlar beraberce alınıyor. 
• Ortak bir karara varmak sandığımdan daha kolay oldu. 

 
Diğerleri grup çalışmasını tehlikeli buldu: 
 

• Birçok noktada fikirler farklılaştı. 
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Değerlendirme raporlarında belirtilen öğrenme sonuçları genel olarak eleme 
aracının kullanımının öğrenimine ilişkin iken, bazıları eğitimin ilk günlerinin 
sonucu olarak güven ve güç hissinde bir artış göstermişlerdir: 
 

• Bir gruba kolaylaştırıcılık edebileceğimi öğrendim. 
• Bazı kararları etkileyebileceğimi hissettim 

 
Bir katılımcı öğrenme sonuçlarını şu şekilde belirtti: 
 

• Anlatılamayacak kadar çok 
 
7. Aşama: Paydaşların Teklif Konusunda Bilgilendirilmesi 
 
Ards Yarımadasında Paydaşları Bilgilendirmek 
Su Islahı teklifinin Ards Yarımadasında SED yapılacak teklif olarak 
belirlenmesinden önce, Belfast Sağlıklı Şehirlerinin Su Islahı Birimi ile sınırlı bir 
ilişkisi vardı ve önceden başlanmış ve devam eden bir çalışma yoktu. SED’e 
karşı verilen ilk tepki, yapılacak SED’in teklife nasıl artı değer koyabileceğine 
dair bir endişe iken, daha sonra Belfast Sağlıklı Şehirlerinin Su Islahı Birimi ile 
yapılan toplantılar sonunda, Su Islahı Biriminin SED uygulamasına katılımı 
sağlanmıştır. Birim, Başbakan ve Başbakan Yardımcısının Ofisinin hazırladığı 
bütünleştirilmiş etki değerlendirmesi (BED) aracını kullanılarak daha önceden 
teklif hakkında bir eleme çalışması tamamlamıştır; ve bu çalışma sonucunda, 
teklifin sağlık ile ilgili potansiyel zararlı etkilerinin yoksullukla bağlantılı olacağı 
ve bu yüzden bu konunun yeni yapılacak bir etki değerlendirmesi ile detaylı bir 
şekilde incelenmesi gerektiği önerilmiştir. Belfast Sağlıklı Şehirler personeli ve 
Başkanı, teklif hakkında daha fazla bilgi toplamak ve Ards Yarımadasında 
uygulanacak bu SED çalışmasının potansiyelini belirlemek için Su Islahı Birimi 
ile de bir araya geldiler. Bundan sonra Su Islahı Biriminden bir temsilci, teklifteki 
bilgileri sunmak ve soruları cevaplamak üzere SED çalıştayına katıldı. 
 
Ballybeen’de Paydaşları Bilgilendirmek 
Ballybeen’deki ana paydaşlar (karar vericiler), kâr amacı gütmeyen yerel imar 
sorumlusu olan Landmark East ve bölgede yeni bir bakım merkezi kurma teklifi 
sunan Güney ve Doğu Belfast Birleşimi idi. HSED’in bu aşamasında karar 
vericilerle sıkı ilişkiler oluşturmuştur. Ballybeen Halk Yönlendirme Kurulu 
Başkanı aynı zamanda Batı Landmark Sağlık Grubunun da (imar sorumlusu) bir 
üyesiydi. Kilit konumdaki karar vericilerden biri olan Güney ve Doğu Belfast 
Birliği halk gelişim departmanı aynı şekilde HSG’de de temsil ediliyordu. 
Ballybeen profili birleştirilirken, Belfast Sağlıklı Şehirler personeli ile imar 
sorumluları arasındaki ilişkiler de geliştirilmiştir. Bunun anlamı Landmark East’ın 
sürekli olarak bilgilendirilmiş olması ve Enler bölgesi teklifinin seçimine kadar 
olan süreçte Landmark East’ın konuyu detaylı olarak biliyor olmasıdır. Bu teklifin 
tüm karar vericileri, alanın seçimini olumlu bulmuşlar ve bu seçimin bilinç 
düzeyini arttırarak yerel toplulukların da konu içerisine dahil edileceği 
öngörüsünde bulunmuştur.  
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8. Aşama: Sağlık Etki Değerlendirmesini Uygulamak 
 
Giriş 
Her üç SED projesi de Danışman tarafından hızlı değerlendirme teknikleri 
kullanılarak kolaylaştırıldı. Erica Ison tarafından kaleme alınan SED projeleri ile 
ilgili raporlar Belfast Sağlıklı Şehirleri ofisinden elde edilebilir. 
 
Ards Yarımadasında Sağlık Etki Değerlendirmesini Yönetmek 
Portaferry’deki Narrows Restoranında düzenlenen ve Su Islahı Biriminden bir 
temsilcinin sunum yaptığı ve faaliyet süresince de soruları cevaplamak için 
kaldığı yapısal çalıştaya 25 kişi katıldı. (Ek 2.1) 
 
Kuzey İrlanda’da su ve kanalizasyon idaresi hizmetlerinin vergilendirilmesi ile 
ilgili teklif üzerinde yapılacak SED’de iki ana konu ele alınacaktır: 
 

• Su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilmesi  
• Su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilmesi işini yürütecek 

mekanizma 
 
Teklif ile ilgili ana konunun su ve kanalizasyon hizmetlerinden ücret alınması 
olmasına karşın, vergilendirme ile ilgili dört farklı seçenek bulunmaktaydı; buna 
rağmen farklı vergilendirme seçeneklerinin değerlendirilmesine gerek olmadığı 
konusunda anlaşmaya varıldı ve konu bir bütün olarak ele alınarak 
vergilendirme üzerinde bir SED yapılmasına karar verildi.  
 
Vergilendirmenin 4 yöntemi şu şekildedir: 
 

• Vergilendirme için ölçümleri baz almak 
• Sabit bir vergi ve ek olarak vergilendirme için ölçümleri baz almak 
• Vergilendirme için mülk değerini baz almak 
• Sabit bir vergi belirlemek ve vergilendirme için mülk değerini baz almak 

 
Teklifin ikinci temel unsuru olan su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesine 
yönelik mekanizması için 3 seçenek vardı: 
 

• Daha önceden varolan Kuzey İrlanda Su İdaresinin kullanımı 
• Yeni bir idarenin kurulumu 
• Büyük Britanya’daki su idare sisteminin kullanımı 

 
Değerlendirme süresince katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 
 

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilmesinin 
ortaya çıkması hakkındaki endişeleriniz nelerdir? 

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilmesinin 
ortaya çıkması hakkındaki olumlu beklentileriniz nelerdir? 

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilmesinin 
ortaya çıkmasına yönelik teklifin uygulanmasına karşı engeller ve 
uzlaşmazlıklar nelerdir? 
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• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilme 
yöntemlerine yönelik her dört yöntemin sağlık ve refaha (olumlu ve 
olumsuz) etkileri nelerdir? 

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin vergilendirilme 
yöntemlerine yönelik her dört yöntemin sağlık ve refaha etkilerini 
göstermek için hangi yöntemler kullanılabilir?  

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesine 
yönelik mekanizması konusundaki üç seçenekten her birinin sağlık ve 
refaha (olumlu ve olumsuz) etkileri nelerdir? 

• Kuzey İrlanda’daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesine 
yönelik mekanizması konusundaki üç seçenekten hangisi sağlık ve refah 
açısından daha uygun olur? 

 
Çalıştay boyunca katılımcılar görüşlerini bireysel olarak Duvar Yazısı şeklinde 
(endişe ve olumlu beklentiler), beyin fırtınası yöntemi ile (engeller ve 
anlaşmazlıklar) ve küçük gruplar halinde (etkiler ve müdahaleler) çalışmak 
suretiyle ifade ettiler. 
 
Bununla beraber çalıştayı bilgi edinme amaçlı kullanma eğilimi doğmuştur, 
çünkü mevcut birçok insan Su Islahı konusunda genel bilgilendirme toplantısına 
katılmamıştır ve bu yüzden soracak bir çok sorular olmuştur. Bunun karşısında 
danışman, katılımcıları yönlendirerek tartışmanın SED parametreleri içerisinde 
kalmasını temin etmiştir. 
 
Ballybeen’de Bir Sağlık Etki Değerlendirmesi Uygulamak 
Teklif, Enler bölgesini günlük bakım üniteleri, perakende satış yerleri ve kamu 
tesisleri ile donatarak karma kullanıma açık bir alan haline getirmekti ve Belfast 
Yenileme Ofisi (BYO) tarafından görevlendirilen Williamson Danışmanlık bu 
konuda 6 seçenek ortaya koymuştur. Danışman, tekliflerin etkilerini doğru 
değerlendirebilmek için 6 seçeneği de SED’e dahil etmeye karar vermiş ve 
böylelikle etki değerlendirmesinin sonuçları üzerinde düşündüğümüzde karar 
vericiler için lazım gelen kıyaslamaların yapılmasını mümkün kılmayı ve 
kolaylaştırmayı sağlamıştır. 
 
1.Seçenek : Hiçbir şey yapmamak – Enler’deki şimdi var olan yeşil alanlar 

olduğu gibi kalır 
2.Seçenek : Sadece perakende satışlar – Enler’de sadece dükkanların inşa 

edilmesi 
3.Seçenek : Günlük bakıcılık tesisleri/hizmetleri ve perakende satış yerleri – 

toplum için tesis/hizmet yoktur 
4.Seçenek : Günlük bakıcılık tesisleri/hizmetleri ve halk tesisleri/hizmetleri – 

perakende satış yeri yok 
5.Seçenek : Karma kullanım - Günlük bakıcılık tesisleri/hizmetleri ve halk 

tesisleri/hizmetleri ve perakende satış yerleri 
6.Seçenek : Barınma –sadece yerleşime ayrınmış bölümlerin inşası  
 
Katılımcılardan şu soruları cevaplamaları istenmiştir: 
 

• Enler bölgesinin yeniden yapılandırılması konusundaki endişeleriniz 
nelerdir? 
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• Enler bölgesinin yeniden yapılandırılması konusundaki olumlu 
beklentileriniz nelerdir? 

• Enler bölgesi için önerilen her 6 seçeneğin sağlık ve refah üzerindeki 
(olumlu ve olumsuz) etkileri nelerdir? 

• Enler bölgesi için önerilen her 6 seçeneğin sağlık ve refah üzerindeki 
etkilerine yönelik nasıl müdahale edilebilir? 

 
Ek olarak yapısal çalıştaydaki katılımcılara şu soru da soruldu: 
 

• Enler bölgesinin yapılandırılmasına yönelik teklifin uygulanmasının 
önündeki engeller ve anlaşmazlıklar nelerdir? 

 
Ballybeen’deki çalıştay oldukça karmaşıktı. Katılımcı sayısı genel ortalamanın 
altındaydı; bazı katılımcılar bir akşam önce SED çalıştayını geliştirmek yapılan 
bir çalışmanın bu çalıştaya bir alternatif olarak görmüştür. 
 
Güney ve Doğu Belfast Birliği’nden Halk Gelişim Sorumlusu, SED çalıştayında 
teklifin bir sunumunu yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Çalıştay 
boyunca (Ek 2.2) katılımcılar görüşlerini bireysel olarak Duvar Yazıları şeklinde 
(endişeler ve olumlu beklentiler), grup olarak beyin fırtınası içerisinde (engeller 
ve anlaşmazlıklar) ve küçük gruplar halinde çalışarak (etkiler ve müdahaleler) 
ifade ettiler. 
 
Ballybeen’de halkın daha sonraki katılımını arttırmak için Ballybeen Halk 
Yönlendirme Kurulu toplantısında, Ballybeen’deki bir akşam aktivitesi şeklinde 
ikinci bir SED aktivitesi yapılması üzere bir karara varıldı. Yerel İlkokul Müdürü 
okulun akşam aktivitesi için kullanılmasını önerdi. 
 
Ballybeen’de serbest bir faaliyetin planlanması ile yerel halka sürece dahil olma 
ve faaliyetin organizasyonuna liderlik etme konusunda eşsiz bir fırsat 
tanınmıştır. Yapısal SED çalıştayı danışmanın kullandığı araçlar etrafında 
şekillenmekteyken, boş bir akşam, insanların yaratıcı olabileceği ve kendi 
fikirlerini kullanabilecekleri bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Serbest faaliyeti 
Halk Yönlendirme Kurulu organize etmiş ve bunu yaparken sadece tasarım ve 
planlama aşamasında inisiyatif alarak değil aynı zamanda hazırlık görevlerinin 
çoğunu gerçekleştirerek ve hatta faaliyet süresince yerel kontaklarını kullanmak 
suretiyle eğlence amaçlı aktiviteler dahi organize ederek gerçekleştirmişlerdir. 
 
Bu aşamada eğitimdeki Grup üyeleri ve katılımcılar projeyi üst seviyede 
sahiplendiler ve büyük bir gayret ve başarılı bir yaratıcılık örneği sergilediler; 
SED’in bu bölümünde insanların odaklanmalarını sağlamak bu aşamada 
oldukça önemliydi. 
 
Serbest aktivitenin ilanı için, Brooklands İlkokulu’ndaki tüm öğrencilere okul 
müdürü tarafından velilere verilmek üzere bir mektup verildi. Mektupta HSED 
pilot bölge uygulaması ve serbest akşam aktivitesi hakkında bir bilgilendirme 
vardı ve velilerin katılımını sağlamak için çaba sarf edildi. Öğrencilerin de 
katılımını teşvik etmek için imkanlar yaratıldı ve gerekli hazırlıklar yapıldı. Ayrıca 
Halk Yönlendirme Kurulu üyeleri faaliyeti duyurmak üzere mağazalarda el ilanı 
dağıttılar. 
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Serbest faaliyete 35 civarında bir katılım gerçekleşti. Faaliyet süresince 
katılımcıların görüşlerini ifade edebileceği değişik yollar mevcuttu, bu yollar 
arasında şunlar bulunmaktadır: görüşlerin duvar yazılarında ifade edilmesi 
(endişeler ve olumlu beklentiler), anketler (tüm sorular), kolaylaştırıcı eşliğinde 
tartışmalar (değerlendirme için 6 seçeneğin etkileri), ve görüşlerin bölge haritası 
üzerinde dile getirilmesi (Enler bölgesinin kalkınması dahil görmek istedikleri 
tesisler). 
 
Bölgenin parlamento üyesi, ilkokul müdürü ve Belfast sağlıklı şehirleri direktörü 
geceye gelenleri karşıladı. Batı Landmark Başkanı teklif hakkındaki soruları 
cevaplamak üzere gecede hazır bulundu ve gecede Halk profili ile teklif 
hakkındaki bilgilerin bulunduğu evraklar dağıtıldı. Katılımcılar arasında bölge 
sakinleri, yerel meclis üyeleri, yerel Sağlık ve Sosyal Bakım Grubu ve Güney ve 
Doğu Belfast Birliği’nin bulunması, geceyi iletişim kurmak için mükemmel bir 
fırsat haline getirmiştir. Müzik bir DJ tarafından sağlanmış, çeşitli eğlenceler ile 
açık büfe akşam yemeği hizmeti verilmiştir. 
 
Aktivite özellikle teklif hakkında endişeleri olan birkaç kişiyi mutlu etti, nedeni ise 
bu insanların büyük ölçüde Enler bölgesine yakın oturmaları ve yeniden 
yapılandırmanın olası olumsuz etkisinin kendileri üzerinde de doğrudan bir etki 
bırakacağını düşünmesidir. Serbest aktivite sayesinde teklif konusunda SED 
çalıştayından çıkamayacak yeni düşünceler ve görüşler çıkmıştır. 
Katılımcılardan birçoğu HSED pilot bölge uygulamasından habersizdi ve 
üzerinde aktivite hakkında bilgiler olan el ilanlarını görünce gelmişlerdi. Bazı 
insanlar gecenin, Enler Bölgesi teklifi için bir danışma fırsatı olduğunu 
düşünmüşler ve danışma mekanizmalarındaki ilk deneyimleri olduğu için de 
endişelerini ifade etmişlerdir.  
 
Sonuç 
Su Islahı konulu çalıştayın yapısı, sağlık etkisinin sistematik olarak 
değerlendirilmesiydi ve sonuç olarak katılımcılar görüşlerine ve tavsiyelerine 
danışman, Sağlıklı Şehirler personeli ve Su Islahı Birimi temsilcisi tarafından 
değer verildiğini ve gündeme alındığını hissetmişlerdir. Sağlık etki 
değerlendirmesinin değerini anlamış olmak katılımcıları heveslendirmiştir.  
 
Enler Bölgesinin Yeniden Kalkındırılması konulu SED çalıştayının insanlar 
üstünde olumlu bir etki bırakmasına rağmen, çalıştay imar sektöründen önemli 
temsilcilerin bulunması ile daha da anlamlı olabilirdi. Batı Landmark’ın gün 
sonunda ortaya çıkan tavsiyelere cevabı oldukça olumluydu ve SED Çalıştayı 
sırasında bu olumlu yorumları katılımcılar da duyabilselerdi çok daha güzel 
olacaktı.  
 
HSED sürecinin bir parçası olan SED’i kolaylaştırmak üzere bir danışman tutma 
kararı, deneyim ve kolaylaştırma ve organizasyon yapma konusundaki uzmanlık 
eksikliği nedeniyle önemliydi. Dışarıdan bir danışman tutmanın bir çok faydası 
vardı, örneğin: 

• SED konusunda oldukça fazla deneyim ve uzmanlığa erişim 
• SED’e ve sonraki raporlara yönelik sistematik bir yaklaşım  

 27



• Katılımcılara ilham veren ve meydana gelen sorunlar karşısında çabuk 
önlemler alan ve bütün HSED süreci boyunca genel sorunların 
çözülmesine yardım eden etkileyici bir bireyin bulunması 

• Alanında tanınan bir uzman kullanmak suretiyle sürece daha fazla güven 
sağlanması 

 
Dışarıdan bir danışmanın kullanılması ile aynı zamanda süreç içerisinde görev 
alanların rolleri daha iyi belirlenmiş, amaçlar konusunda ortak bir anlayış 
geliştirilmiş ve sürecin uygulanması ile ilgili zaman çizelgesi netleştirilmiştir. 
Raporlar, danışmanın sağlık etki değerlendirmesi konusundaki uzmanlığı 
vurgulanarak yine danışman tarafından yazılmıştır.  
 
SED çalıştayının olumlu sonuçlarından bir tanesi de, karar vericilerin sağlık etki 
değerlendirmesine doğrudan dahil edilmeleri için bir fırsat olmuş olmasıdır. 
Sürecin sistematik doğası ve katılımcıların tanımladığı farklı ve yararlı 
tavsiyeler, karar vericiler tarafından takdir edilmiş ve hükümet kuruluşları ve 
imarcılar tarafından SED’in göründüğünden daha derin anlamlara sahip olduğu 
vurgulanmıştır. 
 
9. Aşama: Müzakere ve Karar Vericilere Rapor Verme 
 
Halk Yönlendirme Kurulları, danışman tarafından derlenen SED raporlarını 
tartışmak ve SED çalıştaylarında söylenenlerin raporlara doğru bir şekilde 
yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda görüş bildirmek üzere bir araya geldi. Küçük 
bir takım düzeltmelerden sonra (yerel konular hakkında bazı noktaların 
netleştirilmesi veya bazı bilgilerin düzeltilmesi) raporlar, teklif sahiplerine ve 
gerçekleştirilecek diğer toplantılara gönderilmiştir.  
 
Ards Yarımadasında Teklifin Karar Vericileriyle Toplantı 
Ards Yarımadası Halk Yönlendirme Kurulundan bir temsilci Belfast Sağlıklı 
Şehirleri personeline katılmış ve Su Islahı Birliği’nden bir temsilci ile bir araya 
gelmişlerdir. Su Islahı Birliğinin SED raporuna ve sürecine genel cevabı, 
çalışmanın halkın bilinç seviyesini arttırdığını ve yapıcı tartışmaları 
desteklediğini ve halk içerisinde Su Islahı Birimi ve halkın sağlığı arasındaki 
bağlantılar konusunda bir gündem oluşturduğu yönünde olmuştur. Bunun yanı 
sıra Su Islahı Birliği diğer politika yapıcılara bu sistematik süreci tavsiye 
edeceğini de belirtmiş ve SED sonucu ortaya çıkan tavsiyeleri Su Reformu 
Teklifi planları kapsamına dahil etmiştir.  
 
Ballybeen’deki Karar Vericilerle Buluşma 
Başkanla beraber Batı Landmark’tan iki temsilci, Belfast Sağlıklı Şehirleri 
personeli ve Ballybeen halkının bir temsilcisi bir araya geldi ve Danışmanın 
raporunu müzakere ettiler. Tavsiyeleri geliştirecek olanlar bir hayli istekliydi ve 
zamanlamanın çok doğru olduğunu, bazı tavsiyelerin ise uygulanabileceğini 
düşünmekteydiler. SED’in 6 seçenek üzerinde yapılmasının yanıltıcı 
olabileceğini tekrarladılar; ama genel olarak sürecin yararlı olduğunu, kafalarda 
çok önemli soruların oluştuğunu ve SED’in bir fark yaratacağını düşünmüşlerdir. 
Ayrıca kâr amaçlı olmayan organizasyonlarının, bu tavsiyeleri kâr amacı güden 
girişimlere oranla daha fazla dikkate alacaklarını da eklemişlerdir.  
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SED sonucu oluşturulan tavsiyelerin bazıları geliştiricilerin faaliyet alanının 
dışında kalmaktaydı (örneğin “Ballybeen’de yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik 
etmek”) ve Halk Yönlendirme Kurulunun ilgili üyeleri bu konuda ortak çalışma 
imkanının oluştuğundan dolayı memnun olmuşlardır.  
 
Sonuç 
Her iki teklifte de karar vericilerden gelen cevaplar, toplantıya katılan ve 
koyacağı katkılara değer verileceği için memnun olan halk temsilcilerinden 
gelen geri bildirimlerde de görüldüğü gibi, çok olumluydu. 
 
Üzerinde SED gerçekleştirilecek bir teklifin HSED uygulamasının yarısına 
gelindiğinde seçilmesi gerektiği önemli karardı ve bu karar pilot projeler 
üzerinde önemli etkiye sahipti. Bu kararın alınmasında etkili olan düşünce, teklifi 
geniş bir paydaş grubunun seçmesinin gerektiği ve bu paydaşların gerekli 
eğitimleri almış olması ve değerlendirecekleri konu ile ilgili belgeleri (Toplum 
Profili) incelemiş olması gerektiği bulunmaktaydı. Genel olarak bu yaklaşım 
yararlı olmuş ve profillerin geliştirilmesi için açıkça anlaşılan bir temel 
oluşturmuş ve tüm sürecin katılımcılar tarafından sahiplenilmesini sağlamıştır. 
Bu sayede paydaşlar seslerini duyurduklarını ve dikkate alındığını hissetmişler, 
kendi toplumlarından kişiler, organizasyonlar ve sektörler ile yakın ilişkiler 
kurmuşlardır.  
 
Bu yaklaşımın iki ana sakıncası vardı. Birincisi, seçilen tekliflerde karar 
vericilerin işin başından itibaren sürece dahil edilmemesidir, ki bu bir SED 
uygulamasında istenmeyen bir durumdu. İkincisi ise, HSED çalışmasının ancak 
profillerin geliştirilmesi ve eğitimlerin tamamlanmasından sonra somut ve 
erişilebilir bir şekilde yayınlanabilmesi olmuştur.  
 
Belfast Sağlıklı Şehrinin inancı bu durumun sonuçları fazla etkilemeyeceğidir, 
zira teklifi veren kişilerle yapıcı ilişkiler HSED sürecinin sonraki aşamaları 
sırasında geliştirilmiştir. 
 
HSED sürecinin teklifleri ne derecede etkilediği önemli fakat ölçülmesi çok güç 
bir sorudur. Karar vericilerin teklifler üzerinde verdikleri kararlardan 
anlaşılabileceği üzere HSED süreci verilen kararları şekillendirmiş, sağlık etkileri 
üzerindeki bilinç seviyesini arttırmış ve tüm bunlar sayesinde karar verme süreci 
için önemli bir fırsat olmuştur.  
 
10. Aşama: Değerlendirme 
 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi’nin nihai amacı, teklifi verenleri sonuçlar 
hakkında düşünmeye ve sağlık ile ilgili tavsiyeleri uygulamaya teşvik etmektir. 
Bu sürecin değerlendirilmesi için iki alanın incelenmesi gerekir; öncelikle teklifi 
verenlerin tavsiyeleri ne kadar uyguladıkları ve ikinci olarak da tavsiyeleri nasıl 
uygulandıkları. Giriş bölümünde de dile getirildiği gibi, bu hedefler SED’in pilot 
bölgeleri için tasarlanmamıştı. Bununla beraber gelecek HSED’lerde sonuçların 
değerlendirilmesi hedeflerin içerisine katılabilir, buna rağmen bazı değişikliklerin 
çok daha uzun sürede meydana gelebileceği de kabul edilmelidir.  
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Katılımcılar HSED pilot bölgesindeki tek sayfalık anketin değerlendirmesini, 
eğitim günleri sonunda ve HSED çalıştayında tamamlamıştı. Daha detaylı anket 
ise Halk Yönlendirme Kurullarının üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir (Ek-3). 
Daha yüksek bir yanıt oranı yakalamak için pul ve adreslerin hazır olduğu 
zarflar hazırlanmıştı. Anketler isimsizdi ve cevaplandırma oranı da %35 idi. Bu 
raporun 1. bölümünde de belirtildiği gibi, anketler HSED pilot bölgelerinde 
belirlenen hedeflerin değerlendirilmesini amaçlamaktaydı. Aşağıda anketlerin 
özetleri ve bazı anketlerden örnekler bulunmaktadır.  
 
Hedeflerin Değerlendirilmesi  
 
Hedef 1 
Eğitimi bölgede yaşayan ve çalışan insanlar için kolaylaştırmak, HSED 
sürecine tam katılım sağlamalarına imkan tanımak. 
Eğitim günü sonunda anketlere cevap veren insanların oranı, katılımcıların 
yaklaşık %90’ı, değerlendirme raporlarına cevap vermiş ve çok yüksek bir 
sonuca ulaşılmıştı. Bu günlerden elde edilen yanıtlar 5. bölümde incelenmişti.  
 
Son yapılan anketlerde eğitimin HSED sürecine tam katılım gösterme 
konusunda katılımcılara ne kadar imkan sağladığı değerlendirilmiştir. Cevap 
verenlere, eğitimin kendilerine HSED sürecine tam katılım sağlamaya imkan 
sağlayıp sağlamadığı sorusu yöneltilmiştir. İnsanlar ağırlıklı olarak, kendilerine 
hem daha geniş bir HSED anlayışı sağladığını hem de süreç içinde güveni ve 
katılım için kendi yeteneklerini arttırma olanağı sunduğunu söyleyerek olumlu 
bir yanıt verdiler. Cevap verenlerden birisi, diğerleriyle konuşmanın kendisine 
daha fazla güven aşıladığını ifade etti. Bir başka katılımcı da şu şekilde bir 
yorum yaptı: 
 

• Sürecin tamamına bir zemin sağladı ve sağlığın genel belirleyicilerine ve 
bana göre bu süreçte hayati önem taşıyan topluma ile ilgili bir anlayış 
oluşturdu. 

 
Hedef 2 
Pilot bölgelerin hedefleri, süreç ve SED’in sınırlamaları içerisinde bir 
anlayış geliştirmek. 
Bu hedef, her faaliyette ve hatta final anketinde de kullanılarak, anketin 
‘öğrenme sonuçları’ bölümünde değerlendirilmiştir. 
 
Cevap verenlerin büyük bir çoğunluğu HSED’i iyi anladıklarını bildirmişlerdir. 
Bazı yorumlar şu şekildedir:  
 

• Daha açık! Sadece açık seçik anlaşılır demek biraz abartı olabilir! 
• Kavramaya başladım, ancak hâlâ öğreniyorum ve mümkün olduğunda 

sürece tekrar geri geleceğim. 
• Belki “normal bir seviyede anladım” kelimeleri daha uygun olurdu – olaya 

tam anlamıyla hakim olduğumu düşünmüyorum. 
• Oldukça anlaşılır ve açık. 
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Hedef 3 
Sağlık ile ilgili istatistikler ve konu ile ilgili bilgi sağlayacak ve HSED 
süreci konusunda halk için değerli birer kaynak olarak kullanılabilecek 
şekilde her bir pilot projenin profillerini birleştirip birbiri ile kıyaslamak. 
İlk aşamanın hedeflerinin net bir şekilde yerine getirilmiş olduğunu gösteren 
profiller 2004 Nisan ayında yayınlanmıştır. HSED sürecine bilgi akışı sağlamak 
için Profillerin ne kadar kullanıldığı final anketleri kanalıyla değerlendirilmiştir. 
Süreç boyunca Profillerin toplum için oldukça değerli birer kaynak oluşu çok net 
olarak görülmüştür. Nisan 2004’te basılmadan önce dahi Halk Yönlendirme 
Kurulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.  
 
Ards Halk Yönlendirme Kurulu üyeleri, Profili toparlama sürecinin kendileri için 
faydalı bir deneyim olduğu yorumunu da yaptılar. 
 
Son Anketin bir parçası olarak Halk Yönlendirme Kurulu üyelerine, profillerdeki 
bilgilerin kendilerine, sağlık etkileri açısından teklifleri değerlendirme şansı verip 
vermediğini sorusu yöneltildi. Yorumlar şu şekildeydi: 
 

• Sanırım hâlâ söylemek için çok erken, çünkü seçilmiş tekliflerin 
değerlendirmeleri dışında diğer teklifleri yeniden inceleme fırsatım 
olmadı. 

• Su Islahı ile ilgili bilgilerin yararlı olduğundan emin değilim. Buna rağmen 
diğer teklifler için yararlı olabileceğini düşünüyorum. 

• Evet. Hizmetlerin neyi hedeflediğini ve eksikliklerini gösterdi. 
 
Cevap verenler ayrıca profillerin daha başka işlere de yarayabileceğini belirttiler, 
bunlardan bazıları:  
 

• Bölge için Sağlığa Yatırım Programı Sağlık Gelişim Planı’nın 
hazırlanmasına yardımcı olmak. 

• Halk gruplarını kapsayabilir ve stratejiler geliştirebilir. 
• Bölgemdeki temel bazı ihtiyaçların yerine getirilmesi için bir zemin 

oluşturabilir.  
• İstişarelerde ve yerel toplumsal konularda daha fazla katılım imkanı. 
• Nicel raporlar için, fon başvuruları için; sağlıkla ilgili yeni gelişmeler, 

(mesela eksiklikler) hakkında bilgilendirme.  
• Bilgilerin çoğu bir dizi ajansın elinde bulunmaktayken, şimdi bunlar 

toplanmış ve kolay elde edilebilir bir kaynak haline gelmiştir. Mükemmel 
bir kaynak. 

 
Hedef 4 
Yerel halkın temsilcilerinin ve diğer karar vericilerin teklifi 
değerlendirebileceği ve sağlığa etkileri hakkında tahminler yürütebileceği 
HSED çalıştaylarını kolaylaştırmak. 
Bu hedef, SED çalıştayları ve açık oturumlarına yöneliktir. 6 ila 8. bölümlerde 
analiz edilen bu hedefler, her çalıştay sonunda özet anketler kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  
 
Hedef 5  
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Yerel halkın temsilcilerinin ilgili ajanslarla bir araya gelerek SED’in teklifte 
ortaya koyduğu tavsiyeleri müzakere edeceği süreci kolaylaştırmak. 
Bu hedef içerisinde ana hatlarıyla ortaya konulan bu sürecin kolaylaştırılması; 
farklı sektörler arasında ilişki kurma fırsatının ve sağlığın genel belirleyicileri 
etrafındaki güven ve anlayış ile farklı sektörler karşısında ortak bir anlayışı 
arttırmak için eğitimin sağlanmasını içeren bir dizi mekanizma kanalıyla 
yürütülmektedir. HSED’in bu unsurları, konuyla ilgili diğer hedefler altında ayrı 
ayrı değerlendirilecektir.  
 
Bu hedefle ilgili daha dar bir değerlendirme yapmak için, sürecin sonunda 
toplantılara halktan katılan iki temsilci karar vericilerle beraber, toplantıdan ne 
yararlar elde ettiklerini, katılımlarının önemli olup olmadığını ve deneyimlerin 
gelecekte kendilerini sağlıkla ilgili verilen kararları etkilemek için az veya çok 
aktif katılıma sevk edip etmeyeceğini soran özet bir değerlendirme metnini 
tamamlamaları rica edilmiştir. 
 
Her iki toplum temsilcisi de tüm sorulara olumlu cevaplar vermişlerdir. 
 
Hedef 6 
Yerel halkın kapasitesinin eğitim, karar verme sürecine katılım, sektörler 
arası iletişimde artan olanaklar yolu ile arttırılması. 
Bu ölçülmesi en zor, ama aynı zamanda tartışmaya açık olsa da 
gerçekleştirilmesi en önemli olan hedeftir.  
 
Cevap verenlerin tamamı, HSED sürecinin yerelde konuyla ilgilenen halka 
olumlu etkisi olduğu görüşünü dile getirdi. HSED’in söz konusu toplumlara 
olumlu etkisi olduğunu nasıl anladıklarını sorduğumuzda, şu cevapları verdiler: 
 

• İnsanlar kendi düşünce ve görüşlerinin dikkate alındığı hissine kapıldığını 
belirttiler. Hatta Halk Profilinin çıktılarına yönelik takdirlerini de dile 
getirdiler. 

• Cloughey ve İlçe Halk Derneği HSED’ten öğrendikleri ile halk gelişimleri 
için pozitif anlamda lobi çalışmaları yapmaya başlamıştır.  

• Yerel halk, sağlığın kendi refahlarını neyin, ne kadar geniş ölçüde 
etkilediği konusundaki daha fazla bilgi sahibidir ve seslerini duyurmak 
için bir imkan sağlanmıştır. 

• Daha önce bir araya gelerek sağlık ve refah konularında görüşmelerde 
bulunmamış grupları bir araya getirmiştir. 

 
HSED sürecinin kapasite geliştirmeye olan katkısının değerlendirilmesi için 
katılımcılara HSED sürecine dahil olmanın kendilerine toplumun diğer 
kesimleriyle bir araya gelme veya normalde iletişim kurmayacakları insanlarla 
temas kurma imkanı sağlayıp sağlamadığı sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen 
yanıtların büyük kısmı olumlu yöndeydi.  
 
Katılımcılara ayrıca, bu sürece katılmanın halk ile veya bölgede faaliyet 
gösteren organizasyon temsilcileri ile daha güçlü ilişkiler kurmasına imkan 
tanıyıp tanımadığı şeklinde bir soru da sorulmuştur. Katılımcılar ayrıca, HSED 
sürecinin her bölgedeki sektörler arasında ilişkilerin geliştirilmesini ve 
güçlendirilmesine destek verdiklerini ortaya koydular. 

 32



 
• Daha açık bir şekilde ifade etmek zor – evet insanları daha iyi tanıyorum 

ve ilişkileri daha fazla güçlendirdiğine inanıyorum. 
• Evet – diğer yasal ve toplumsal organizasyonlardan bireylerle bir araya 

gelme ve onlarla ilişki kurma fırsatı yarattı. 
• Evet, bu olay, organizasyonuma ve gönüllülere diğer resmi, gönüllü ve 

toplumsal organizasyonlardan temsilcilerle bir araya gelme ve bu 
kuruluşlarla belirli bir amaç uğruna çalışma imkanı sağladı. 

 
3. Bölümde de belirtildiği gibi, Ards Yarımadası Halk Yönlendirme Kurulunun iki 
temsilcisi Hava Kalitesi Yönergesi hakkındaki pilot SED’e katılmıştır. Genel 
kapasite geliştirme değerlendirmesine katkıda bulunmak için Çevre 
Departmanının bir temsilcisi, halkın SED’e katılımı konusunda bir yorumda 
bulunmaya çağrıldı. 
 
“Evet, onlar (halkın temsilcileri) genel olarak politika ve planlar tarafından 
doğrudan etkilendikleri ve politika teklifleriyle beraber görünmeyen problemleri 
saptayabildikleri için herhangi bir SED’de kritik öneme sahiplerdir. Yerel 
sorunlara yararlı bir bakış açısı getirebilmekte, eşsiz çözümler/öneriler 
oluşturmakta ve SED süresince yapılan tartışmaları teşvik etmektedir. 

 
Hedef 7 
Pilot bölgelerden elde edilen bilgileri gösteren ve gelecek HSED 
projelerine kaynak oluşturabilecek yeterli bilgiyi sağlayan bir süreç raporu 
hazırlamak. 
Raporun etkisi bu aşamada değerlendirilememektedir, fakat gelecekte 
yapılacak değerlendirme içerisinde bu etki de yer alacak ve HSED’in 
uygulanması konusunda toplum için bir araç olarak verilecektir.  
 
Hedef 8 
Toplumun öncülük ettiği sağlık etki değerlendirmelerinin değerini 
göstermek amacıyla pilot projenin süreç ve sonuçlarını değerlendirmek. 
Bu raporun giriş kısmında da belirtildiği gibi, hedeflerden hiçbirinin SED’in 
doğrudan sonuçlarıyla bir ilgisi yoktur (örnek olarak seçilen teklifleri 
geliştirenlerin tavsiyeleri ne derecede uyguladıkları). Bu projede önemli 
hedeflerden bir tanesi toplumların ve geliştiricilerin sistematik SED yaklaşımı 
konusunda tecrübe sahibi olmaları idi. Pilot sürecin doğası gereği tüm paydaşlar 
işin başından itibaren projeye dahil edilemeyecekti bu yüzden tavsiyelerin 
normalden daha az bir seviyede uygulanacağı hissi doğdu ve teklifi verenlerin 
sürecin en başından itibaren dahil edilmiş olmasının veya SED sürecini 
kendilerinin başlatmış olması durumunda tavsiyelerin daha fazla uygulanacağı 
düşünülmüştür. 
 
Sonuç 
Sağlık Etki Değerlendirmesi, Kuzey İrlanda’da hâlâ yaygın bir şekilde 
uygulanmayan ve gelişme aşamasında olan bir yöntemdir. Bugüne kadar çok 
az sayıda SED uygulandı, ancak DHSSPS (Sağlık Departmanı, Sosyal 
Hizmetler ve Kamu Güvenliği Birimi) SED’i geliştirmek için, engel ve güçlüklerin 
üstesinden nasıl gelineceğini ortaya çıkarmak üzere adımlar attı. Yerel 
düzeydeki engellerden bazıları şunlardır: SED konusunda yerel bilgi seviyesinin 
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kısıtlı olması; sağlığın genel belirleyicilerine yönelik anlayış eksikliği; SED 
uygulamak için yeterli denetim ve kapasitenin bulunmaması; ve sağlık alanında 
sektörler arası işbirliği seviyesinin düşük olması. DHSSPS, SED’i geliştirmek ve 
uygulamak için hükümet departmanlarını bölgesel düzeyde desteklenmektedir.  
 
Bugüne kadar elde edilen sonuçlara göre Sağlık Etki Değerlendirmesi yerel ve 
bölgesel karar vericileri kararlarını alırken şu şekilde desteklemektedir: 
 

• Sağlığın genel belirleyicileri hakkında ve entegre sağlık ve sürdürülebilir 
kalkınmayla yaklaşımı üzerindeki bilgi seviyesini arttırmak; 

• Sektörler arasındaki politikaların uygulanmasını güçlendirmek; 
• Sağlık etkilerini değerlendirmek için sistematik bir çerçeve oluşturmak; 
• Yerelde ve stratejik politika kararlarında sağlığı geliştirmek ve 

bütünleştirmek; 
• Birçok paydaşı planlama aşaması içerisine almak ve kamunun neden bu 

sürecin içerisine dahil edilmesi gerektiği konusunda bilinç oluşturmak; 
• Sağlık konusunun ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olarak 

görülmesini sağlamak. 
 
Belfast Sağlıklı Şehri, toplumsal gelişim ile SED’i bu şekilde birleştiren bu pilot 
HSED ile birlikte her iki sürece de çok önemli katkıların ekleneceğine 
inanmaktadır. Bu katma değerlere bir örnek, toplumun tüm üyelerine yarar 
sağlayan görevleri yürütmek üzere halkı bir araya getiren bağımsız 
organizasyonlardır. Ballybeen sakinleri ve bölgede çalışan insanlar, HSED 
sürecinin, toplumun üzerinde anlaşamadığı bir konu hakkında ortak olarak 
çalışma imkanı yaratma konusunda oldukça başarılı olduğunu söylemiştir. 
Halkın katılımı konusuna politik olarak da önem verilen günümüzde, toplumun 
önderliğindeki yaklaşımlarda herhangi bir teklifin sağlığa olan etkilerinin 
değerlendirildiği açıkça görülebilmektedir. Bu ise toplum içerisinde ve kamu 
sektörü ve hükümet departmanları tarafından yürütülecek SED çalışmalarının 
güçlendirilmesi için kaynak oluşturulmasını gerektirmektedir.  
 
HSED pilot bölge uygulamasındaki temel sorun süreç içerisinde SED’i 
yürütecek teklifin henüz seçilmemiş olmasıdır. HSED’de teklif süreç devam 
ederken halk tarafından seçilmektedir ve bu yüzden teklif sahiplerinin tamamı 
sürecin başlangıçtan itibaren işin içerisine dahil edilememektedir. Bununla 
beraber buradaki deneyimler teklif sahiplerinin daha sonraki aşamalarda sürece 
dahil edilmekten memnun olduğunu göstermiştir (yine de sürece daha erken 
dahil edilmeleri durumunda daha sonrada daha olumlu sonuçlar alınabilir). 
 
Son değerlendirmede Halk Yönlendirme Kurulu üyelerine, HSED sürecini daha 
ileriye götürebilecek herhangi bir değişiklik önerip önermedikleri sorusunu 
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların büyük kısmı, daha geniş bir halk 
kitlesinin katılımını ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olmuştur. 
 
Projenin genel amacı bir bölgedeki teklifin sağlık üzerindeki etkilerinin yerel 
toplulukları sistematik bir şekilde işin içerisine dahil etmek suretiyle etkilemek ve 
bu sayede sağlıklı kamu politikaları oluşturmaktı. Sürece yönelik var olan 
tepkilerin birçoğu, bunun somut çıktıları üzerine yoğunlaşmışken; zor, karmaşık 
ve yararlı olan bu süreçten elde edilen gerçek kazanç toplumun yürüttüğü 
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sistematik bir Sağlık Etki Değerlendirmesi’nin kazandırdıkları hakkında artan 
bilinç olmuştur.  
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Ek 1.1 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Eğitim Günü 1: Sağlık Nedir?  
 
Tarih: 28 Ocak 2004 
  
Yer: Exploris Akvaryumu, Rope Walk, Castle Street, Portaferry  
  
Amaç: Sağlık ile ilgili farklı düşünceleri ve insanların kendi sağlıklarını 

etkileyecek kararlara nasıl etki edeceğini görmek 
  
09.30 Kayıt 
  
10.00 Giriş 

Loraine Lindsay, Sağlığa yatırım yapmak 
  
10.05 Sağlığın belirleyicileri 

Ruth Sutherland, Toplumsal Gelişim ve Sağlık Ağı 
  
10.25 Sorular 
  
10.40 Kahve arası 
  
11.00 Grup çalışması – Sağlık sizin için ne ifade ediyor? 
  
11.30 Grup çalışması – Çevrenizde sağlığa etki eden etmenler nelerdir?  
  
12.00 Geri besleme 
  
12.30 Öğle yemeği  
13.15 Öğleden sonra oturumu 

Victoria Creasy, Belfast Sağlıklı Şehri  
  
13.20 Organizasyonlar nasıl karar alır ve siz bu kararları nasıl 

etkileyebilirsiniz? 
Anne Lunch, Doğu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu  

  
13.40 Sorular 
  
14.00 Grup Çalışması – Bir değişikliği siz nasıl etkilerdiniz? 
  
14.25 Geri besleme 
  
14.45 Kapanış 

Joan Devlin, Belfast Sağlıklı Şehri 
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Ek 1.2 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Eğitim Günü 2: Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi Nedir?  
Kolaylaştırıcı: Erica Ison, NHS Yeşillendirme Merkezi Müdürü, Oxford 
 
Tarih: 12 Şubat 2004, Perşembe 
  
Yer: Exploris Akvaryumu, Rope Walk, Castle Street, Portaferry  
  
Amaç: Katılımcıların Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi ile ilgili bilgi 

seviyelerini geliştirmek 
  
09.30 Kayıt ve Kahve/Çay arası 
  
10.00 Karşılama ve Giriş 
  
10.15 Sunum: Halk SED’i ve Eğitiminden ne bekliyorsunuz? 
 Görevler: Bir birey olarak ne kazanacaksınız? 
  Toplum olarak ne kazanacaksınız? 
   
10.45 Sunum: Toplum dediğimizde ne demek istiyoruz?  
 Görevler: Beyin fırtınası – Toplum nedir?  
   
11.00 Sunum: Topluluğunuz hakkında neyin bilinmesi önemlidir?  
 Görevler: Beyin fırtınası – Topluluklar ve toplulukları. 
  Sizin topluluğunuzda karşılaşılan problemler nelerdir?  
  Topluluğunuzun avantaj ve dezavantajları nelerdir? 
  
11.30 Kahve Arası  
   
11.45 Sunum: Hangi teklif üzerinde çalışılacağı nasıl seçilir? 
 Görevler: Toplulukların bir teklif üzerinde çalışma yapması için 

gereken faktörlerin tanımlanması.  
   
12.30 Sunum: Planlama ve Hazırlık – Halk SED’ini nasıl hem 

yönetilebilir hem de etkin yaparsınız? 
 Görevler: Değerlendirmenin yönetimi ve yararlı sonuçların 

alınması 
  
13.15 Öğle yemeği  
  
11.45 Sunum: Hangi teklif üzerinde çalışılacağı nasıl seçilir? 
 Görevler: Toplulukların bir teklif üzerinde çalışma yapması için 

gereken faktörlerin tanımlanması.  
   
12.30 Sunum: Planlama ve Hazırlık – Halk SED’ini nasıl hem 

yönetilebilir hem de etkin yaparsınız? 
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 Görevler: Değerlendirmenin yönetimi ve yararlı sonuçların 
alınması 

   
13.15  Öğle Yemeği 
   
14.00 Sunum: Sağlık üzerindeki etkileri nasıl tanımlarsınız ve bu etkiler 

konusunda ne yapıyorsunuz?  
 Görevler: Topluluklardan bilgi alma yollarının tanımlanması ve bu 

bilginin özellikle karar vericileri etkilemek için nasıl 
kullanılacağını araştırmak  

   
15.30 Sunum: Gerçekleştirdiğiniz eylemin bir sonucunun olup 

olmadığını nasıl anlarsınız?  
 Görevler: Beyin fırtınası – gerçekleştirilenlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için yollar  
   
15.50 Kapanış 
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Ek 1.3 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Eğitim Günü 3: Kolaylaştırma yetenekleri  
Kolaylaştırıcı: İşçi Eğitim Birliği 
 
Tarih: 19 Şubat 2004, Perşembe 
  
Yer: Exploris Akvaryumu, Rope Walk, Castle Street, Portaferry  
  
Amaç: Var olan yeteneklerin geliştirilerek Ards yarımadasında 

yaşayan ve çalışan insanların Halk SED’lerinde çalışmalarını 
kolaylaştırmak  

  
09.30 Kayıt ve Kahve/Çay arası 
  
10.00 Karşılama ve Amaç 
  
10.05 Giriş, beklentiler ve günümüze kadar elde edilmiş eğitim  
  
10.30 İkili grup egzersizi – bu süreçte ortaya çıkacak olan nedir ve neden? 
  
10.45 Grup halinde bir dizi kuralın ortaya çıkarılması 
  
11.20 Kahve/Çay arası 
  
11.35 Bir gruptan maksimum sayıda katılımcının gelmesini nasıl 

sağlarsınız?  
  
12.05 Grup tartışmalarının kayıtlarının tutulması 
  
12.20 Müdahaleler – bir sorun çıktığında  
  
12.40 Uzlaşmaya varılması – verilebilecek karar tipleri 
  
12.55 Açık/Kapalı sorular 
  
13.05 Bilgi isteği/Savunma 
  
13.20 Son sorular 
  
13.30 Kapanış ve öğle yemeği 
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Ek 2.1 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Çalıştay 1 
Kolaylaştırıcı: Erica Ison, NHS Yeşillendirme Merkezi Müdürü, Oxford 
 
Tarih: 25 Mart 2004, Perşembe 
  
Yer: Ballyoran Centre, Ballybeen 
  
Amaç: Toplumun bir SED kullanarak üzerinde çalışmak istediği bir 

teklifin belirlenmesi  
  
09.30 Kayıt ve Kahve/Çay arası 
  
10.00 Karşılama ve Sürecin değerlendirilmesi 
  
10.10 Görev: tekliflerin öncelik sırasına göre tanımlanması 
  
10.30 Tarama aracının tanıtılması 
  
10.40 Küçük gruplar halinde tekliflerin taranması 
  
11.15 Kahve/Çay arası 
  
11.30 Küçük gruplar halinde tekliflerin taranması 
  
12.00 Geri Besleme 
  
12.45 Sonuçlar hakkında görüşme/mutabakatlar 
  
13.00 Öğle yemeği 
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Ek 2.2 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Çalıştay 2 
Kolaylaştırıcı: Erica Ison, NHS Yeşillendirme Merkezi Müdürü, Oxford 
 
Tarih: 6 Mayıs, Perşembe 
  
Yer: Ballyoran Centre, Rosneath, Ballybeen 
  
Amaç: Enler Sitesi teklifi ile ilgili bir Sağlık Etki Değerlendirmesi 

Yapmak  
  
09.30 Kayıt ve Kahve/Çay arası 
  
10.00 Açılış  

Joan Devlin, Belfast Sağlıklı Şehri 
  
10.05 Enler Sitesi teklifi 

Rowan Davison, Güney ve Doğu Belfast HSST 
  
10.20 Bir teklifin uygulanması: engeller ve anlaşmazlıklar 
  
10.40 Ballybeen’de sağlık: profilin sunumu 

David Smith ve Sheelagh Hogg, Ballybeen Halk Yönlendirme 
Kurulu 

  
10.50 Görevlere giriş 
  
11.00 Görev: Tekliflerin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek 

etkilerin belirlenmesi 
  
11.30 Kahve/Çay arası 
  
11.30 Görev ile ilgili geri besleme 
  
12.00 Görev: Tekliflerin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek 

etkilerin gündeme taşınabilmesi için yolların belirlenmesi 
  
12.45 Görev ile ilgili geri besleme 
  
13.05 Sonraki adımlar 
  
13.00 Öğle yemeği 
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Ek 3 
 
Belfast Sağlıklı Şehri 
Halk Sağlık Etki Değerlendirmesi  
 
Ballybeen Toplumu Danışma Kurulu Üyeleri için  
Değerlendirme Anketi  
LÜTFEN 11 AĞUSTOS 2004 ÖĞLENE KADAR DOLDURARAK TESLİM 
EDİNİZ 
 

1. HSED uygulamasına katılmanız sayesinde ne kazandınız. Lütfen ilk üç 
kazanımınızı yazınız. 
 
 
 

 
2. HSED uygulaması sayesinde Ballybeen toplumu ne kazandı. Lütfen ilk 

üç kazanımı yazınız. 
 
 
 

 
3. Halk Yönlendirme Kurulunun bir parçası olmak sizce değerli bir deneyim 

miydi? Lütfen cevabınızı açıklayınız.  
 
 
 

 
4. Eğitim sürecinin hangi yönü sizce daha yararlıydı? (lütfen aşağıdaki 

kutulardan birisini işaretleyiniz) 
[ ] Eğitim 
[ ] Çalıştaylar  
[ ] Halk Danışma Kurulu Toplantıları 

Diğer (lütfen belirtiniz)__________________________________ 
 
5. Yukarıda seçmiş olduğunuz seçeneği neden daha yararlı gördüğünüzü 

açıklayınız.  
 
 
 

 
6. Verilen eğitimlerden herhangi birisine katıldınız mı? Evet/Hayır 

[ ] Sağlık Nedir?  
[ ] HSED Nedir? 
[ ] Kolaylaştırma becerileri 

 
7. Eğitimlerde bulunduysanız aldığınız eğitim oturumlara daha çok 

katılmanızı sağladı mı?  
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8. Eğitimlerin size bir yararı oldu mu?  Evet/Hayır 

Lütfen açıklayınız 
 
 
 

 
9. Başka hangi eğitimleri yararlı buldunuz?  

 
 
 

 
10.  Ballybeen profilinde yer alan bilgiler size Ballybeen ile ilgili teklifleri 

değerlendirmenize imkan sağladı mı? Lütfen cevabınızı açıklayınız 
 
 
 

 
11.  Ballybeen Profilinin hazırlanması sırasında sizin de çalışmalarda yer 

almanız HSED sürecini konusundaki düşüncelerinizi değiştirdi mi? 
Cevabınız evet ise, lütfen açıklayınız 

 
 
 

 
12. Profili başka amaçlar ile kullandınız mı veya kullanmayı düşünüyor 

musunuz? 
 

 
 

 
13. HSED sürecine katılmak Ballybeen’den farklı kişiler ile tanışma veya 

normal koşullarda iletişim kuramayacağınız kişiler ile iletişim kurma 
fırsatını yarattı mı? Lütfen cevabınızı açıklayınız 

 
 
 

 
14. HSED sürecine katılmak Ballybeen’den farklı kişiler ile veya Ballybeen’de 

faaliyet gösteren organizasyonların temsilcileri ile daha güçlü ilişkiler 
kurma fırsatını yarattı mı? Lütfen cevabınızı açıklayınız 

 
 

 43



 
 
15. HSED’i açık bir şekilde anladığınızı düşünüyor musunuz?  
 

 
 

 
16. HSED’i daha iyi bir hale getirebilecek önerileriniz var mı? 
 

 
 

 
17. Sizce HSED Ballybeen topluluğu üzerinde pozitif bir etki yarattı mı? 

Evet/Hayır 
 
18. Eğer cevabınız evet ise, HSED’in Ballybeen toplumu üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu nasıl anladığınızı açıklayınız.  
 

 
 

 
19. Ballybeen’de mi yaşıyorsunuz? Evet/Hayır 

 
Bu anketi doldurmak için zaman harcadığınız için teşekkür ederiz  
Lütfen anketi üzerinde pul ve adresin yer aldığı zarfı kullanarak geri 
gönderiniz 
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