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Önsöz 
 

Sağlık, yalnızca Ulusal Sağlık Hizmetleri (National Health Service - NHS) ile ilgili değildir – 
toplumun tüm kademelerinde, eğitim, barınma, yoksulluk ve çevre gibi konularda hazırlanan 
politikaların sağlığın iyileştirilmesinde ve hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığı 
konusunda bilinç artmıştır. Ancak, sağlığın genel belirleyicileri üzerindeki bu anlayış, her zaman 
sağlıkla ilgili olmayan politik kararların, örnek olarak yerel yol yapımı veya ulusal gıda ve tarım 
alanlarında hazırlanan politikalar, sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirmesinde 
kullanılmamaktadır. 
 
Sağlık etki değerlendirmesi (SED) hakkında çok konuşulmasına rağmen, genel olarak konu çok 
iyi anlaşılmamaktadır. SED yaklaşımı farklı alan ve konumlardaki insanların bir teklifin sağlık 
üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeleri sırasında destek olması için geliştirilmiştir. Bu 
belgede sunulan araçla birlikte kullanıcılara, bir teklifin sağlık etkilerinin daha iyi anlaşılması ve 
politik karar verme sürecinde bu bilgilere başvurulması konusunda kolaylık sağlayacaktır. 
 
Sağlık etki değerlendirmesi, Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde gerçekleşen (NHS) büyük yapısal 
değişiklikler sırasında, temel bakım ve yerel yönetimlerle yeni ilişkiler konusunda özellikle çok 
yararlı bir yaklaşım olabilir. SED ortaklık yaklaşımı üzerine kurulmuştur ve yerel sağlık 
çalışanları, yerel hükümet personeli ve yerel halk dahil kamu sağlığı ile ilgilenen herkesi sürece 
dahil eder. 
 
Halk Sağlığı Tıp Fakültesi, bu projeye desteğini sunmaktan memnuniyet duymaktadır; bu 
belgeye web sitesinden de erişilebilir. Projeye katılan herkese ve özellikle Erica Ison’a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 
 
 
 
 

Sian Griffiths 
Başkan, Halk Sağlığı Tıp Fakültesi 

Aralık 2001
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Teşekkür 
  

Yönlendirme Kurulu 
 
• Sian Griffiths ~ Başkan  Halk Sağlığı Tıp Fakültesi 
• Jenny Wright ~ Proje Müdürü Halk Sağlığı Kaynak Birimi 
• Carole Beaverstock   Northamptonshire Sağlık Otoritesi 
• Sobia Chaudhry    Berkshire Sağlık Otoritesi 
• Claire Cheong-Leen   Berkshire Sağlık Otoritesi 
• Michaela Cogan    Chiltern İlçe Konseyi 
• Judi Downward    Chiltern İlçe Konseyi 
• Valerie Elliott    Aylesbury Vale District İlçe Konseyi 
• Tracey Ironmonger   Buckinghamshire Sağlık Otoritesi 
• Tom Knowland    Oxford Kent Konseyi 
• Jane Leaman    Oxfordshire Sağlık Otoritesi 
• Val Messenger    Oxfordshire Sağlık Otoritesi 
• Dot Morrison    Vale of White Horse İlçe Konseyi 
• Jane Reed     Milton Keynes Konseyi 
 
 
Pilot Projeler 
 
Teklif Lider Organizasyon 

• Ekonomik Barınma Politikası Tom Knowland Oxford Kent Konseyi 
• Handyvan Yaşlı Projesi Judi Downward Chiltern İlçe Konseyi 
• Evsizlere Yönelik olarak 

Kiracıları Destekleme 
Sorumlusu   

Jane Reed Milton Keynes Konseyi 

• SRB ~ Barınma Programı Ben Cave Londra Borough of Newham 
• Yeni Yerleşimler ve Hızlı 

Transit Sistem 
Cheryl France Cambridge ve Huntingdon 

Sağlık Otoritesi 
• SRB ~ Barınma Cheryl France Cambridge ve Huntingdon 

Sağlık Otoritesi 
• Toplu Konut ~ Geçmişe Dönük Sarah Gee 

Sobia Chaudhry 
Reading Borough Konseyi 
Berkshire Sağlık Otoritesi 

• Sağlıklı Yaşam Merkezi Valerie Elliott Aylesbury Vale İlçe Konseyi 
• Gıda ve Sağlık Stratejisi Felicity Owen & Iona 

Lidington 
Merton, Sutton & Wandsworth 
Sağlık Otoritesi 

• Hava Kalitesi Yönetim Planı Tom Knowland Oxford Kent Konseyi 
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Temel Geliştiricinin Teşekkürü 
 
Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Siyasi Komitesinin yaptığı destek çok değerliydi. 
 
Sağladıkları rehberlik ve sundukları taahhüt için Proje Yönlendirme Kurulu’na minnettarım. 
 
Her bir pilot projeyi organize eden lider personelin yardımı ve sıkı çalışmasına minnettarım. 
 
Pilot paydaş çalıştayına katılan tüm katılımcılara borçluyum ~ bana ifade edemeyeceğim kadar 
şey öğrettiler. 
 
Bununla beraber, bazı arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın desteği ve teşviki olmasaydı, bu belge 
hazırlanamayacaktı – bu kişilere minnet borçluyum: Kukuwa Abba, Pat Adams, Jane Biddulph, 
Clive Blair-Stevens, Chris Bloomfield, Caron Bowen, Ben Cave, Sobia Chaudhry, Valerie Elliott, 
Muir Gray, Sian Griffiths, Steve Hajioff, Agnes Hibbert, Judith Hooper, Nick Irish, Tracey 
Ironmonger, Mike Joffe, Tom Knowland, Rosemary Lees, Iona Lidington, Mark McCarthy, Val 
Messenger, Jenny Mindell, Dot Morrison, Felicity Owen, Colin Perry, Rob Quigley, Jane Reed, 
Linda Sheridan, Ann Southwell, Judith Stanton, Lorraine Taylor ve Julie Wickham.
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Giriş 
 

Sağlık etki değerlendirmesi 
nedir? 

Sağlık etki değerlendirmesi (SED), bir nüfus topluluğunun
 sağlığına etki edebilecek politika, program veya 
projelerin değerlendirildiği süreçlerin veya yöntemlerin 
birleşimidir (Avrupa Sağlık Politikaları Merkezi, 1999). 
SED sonuçları, teklifin, toplum veya nüfusun sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla değiştirilmesi için 
kullanılır. 
SED hakkında daha fazla bilgi için, Ek 2’ye bakınız. 
 

Araçlar ve destek süreci SED’e yönelik hazırlanan bu araç ve uygulanması için 
geliştirilen süreç aşağıdaki alanlar için tasarlanmış ve 
sadeleştirilmiştir:  

• Katılımcılık esasına dayanan çalıştaylar 
• hızlı etki kestirimi çalışmalarında  
• yerel düzeyde bir dizi paydaş tarafından (toplumsal 

kuruluşlar dahil olmak üzere kamu, özel ve gönüllü 
sektörler) 

• sağlıkla ilgili olan ve olmayan bir dizi teklif üzerinde 
 

Belgenin kapsamı SED sürecinde beş temel aşama bulunmasına rağmen, bu belge 
sadece ikisiyle ilgilidir: 

• kapsamlaştırma – ikinci aşama 
• etki kestirimi – üçüncü aşama 

SED’in ilk aşaması olan tarama süreci tanımlanmamıştır buna 
rağmen tarama sürecinden elde edilen sonuçlar ile ilgili bilgiler 
mevcuttur ve bu sonuçların paydaşların katılacağı bir çalıştayda 
kullanılmak üzere nasıl hazırlanacağı ve bu çalıştayın nasıl 
gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilmiştir. 
Karar verme (SED’in dördüncü aşaması), görev alanının dışında 
kaldığı için tanımlanmamıştır. Bununla beraber karar verme, etki 
kestirimiyle ilişkisi, etki kestiriminin sonuçları, izleme ve 
değerlendirme süreci bağlamında ele alınmaktadır. 
İzleme ve değerlendirme (SED’in beşinci aşaması) de görev 
alanının dışında kaldığı için tanımlanmamıştır. Bununla beraber, 
Yönlendirme Kurulu’nun, izleme ve değerlendirme sürecinin 
temel gereksinimlerini belirlemesine yönelik sorumlulukları ana 
hatlarıyla ortaya konulmuştur. 
 

Bu belgenin kullanılması Bu belgenin içeriğinin yapılandırılması için uygulamalı bir 
yaklaşım kullanılmış ve böylece paydaş katılımlı bir çalıştayı 
temel alan hızlı etki kestiriminin nasıl yapılacağına ilişkin pratik 

 vii
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bilgiler verilmiştir. 
Aşağıda da belirtildiği üzere, paydaş katılımlı bir çalıştayın 
gerçekleştirilmesi hakkında grup görevleri olarak belirlenen yedi 
bölüm vardır: 
Bölüm 1 – Tarama 
Bölüm 2 – Çalıştay yönetimi 
Bölüm 3 – Bilgilerin hazırlanması 
Bölüm 4 – Temel çalıştay görevlerine hazırlık 
Bölüm 5 – Çalıştay görevleri 
Bölüm 6 – Sonuçların raporlanması 
Bölüm 7 – Karar verme süreci sonuçları 
Bu belgenin kullanımı için, yukarıda sıralanan bölümlerin sırayla 
okunması gerekmez; okuyucular, ihtiyaç duyulan bölümlere 
ulaşabilirler. 
Paydaş katılımlı çalıştayın gerçekleştirilmesi için gereken 
personel, personelin rolleri ve sorumlulukları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Paydaş katılımlı çalıştaya dahil olan farklı 
personelin okuması gereken görevleri netleştirmek için Tablo 
2’ye bakınız. Süreç içerisindeki önemli olaylar ile paydaş 
katılımlı çalıştayı temel alan hızlı etki kestirimine dahil olan 
görevlerin zamanlaması arasındaki ilişki için Liste 1’e bakınız. 
 

Gerekli olan deneyim düzeyi Bu belge, okuyucuların, ne SED hakkında ne de SED’in 
gerçekleştirilmesi hakkında etraflı bir bilgi birikimine sahip 
olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır. Bununla beraber SED 
hakkında biraz bilgisi veya deneyimi olanlar, özellikle SED için 
paydaş katılımlı çalıştayı yönetmek ve/veya gerçekleştirmek 
konusunda biraz bilgisi olanlar veya hiç bilgisi olmayanlar, bazı 
bölümleri yararlı bulacaklardır. 
Tanımlanan görevler, daha önce herhangi bir SED içerisinde yer 
alıp almadığı önemli olmayan çalıştay katılımcıları tarafından 
tamamlanmak üzere geliştirileceklerdir. Bununla beraber 
çalıştayın temel görevleri, birden fazla düzeyde kullanılmak 
üzere tasarlanmaktadır ve özellikle paydaş katılımlı çalıştaylar 
olmak üzere SED konusunda biraz bilgiye sahip katılımcılara 
adapte edilebilir. 
Birden fazla düzeyde çalışılması mümkün olmayan görevler için, 
SED konusunda biraz bilgisi olan ve süreci daha iyi bilen 
katılımcılar için daha uygun alternatif görevler önerilebilir. 
 

Yaparak öğrenme Eğer süreçten kullanılabilir ve yararlı çıktılar elde edilmesi 
bekleniyorsa bu belgede dikkatli bir çalışmanın gerekli olduğu 
vurgulanmıştır; bununla beraber SED sürecinin araştırma 

 viii
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çalışmalarına ve aktif öğrenmeye örnek olduğunun 
unutulmaması gereklidir. Bu belgedeki bazı görevlerin, ilk defa 
gerçekleştirildiğinde bazı çalışanlar için önemli bir zamanın 
buraya ayrılması anlamına gelmesine rağmen, sonraki SED’lerde 
yer alacak bazı görevlerde aynı zamana gerekmeyecektir; çünkü 
bilgi hazırlama görevi örneğinde olduğu gibi önceki SED’ler için 
gerçekleştirilen çalışmalar, bu çalışmaya adapte edilebilir 
(Bölüm 3). 
 

Eşitsizlikler Bu belgede sağlık ve diğer alanlarda eşitsizlikler yaşayan gruplar 
için yapılacak çalışmalar hakkında bir SED yapılarak yapılacak 
çalışmaların etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir – bakınız 
1., 3., 4., 5., 6. ve 7. bölümler. 
 

 

 ix
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Tablo 1: Paydaş çalıştayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan personelin rolleri 
ve sorumlulukları 
Personel Görev ve Sorumluluklar 
Yönlendirme Kurulu • Kapsamlaştırma 

• paydaş çalıştayına katılım 
• karar verme konusunda yetkili değilse, 

karar vericilere gönderilmeden önce 
raporun denetlenmesi 

• karar verme konusunda yetkiliyse, teklife 
yönelik değişiklik önerilerinin göz önünde 
bulundurulması 

 
Teklif geliştiricileri • teklifin planlanması ve geliştirilmesi 

• paydaş çalıştayında sunum 
• önerilerin uygulanmasının izlenmesi 
 

Eksper(ler) • paydaş çalıştayı için bilgilerin ve küçük bir 
kolaylaştırıcı grubu için de destekleyici 
materyallerin  hazırlanması  

• paydaş çalıştayının kolaylaştırılması veya 
gözlenmesi ve çalıştaya ilişkin notların 
alınması 

• etki kestirimi sonuçlarının sunumu ve 
sonuçların yazılması 

• karar vericiler tarafından kabul edilen öneri 
listesinin derlenmesi 

 
Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı • paydaş çalıştayının kolaylaştırılması 

 
Çalıştayın ana gözlemcisi • paydaş çalıştayının gözlenmesi ve çalıştaya 

ilişkin notların alınması 
 

Çalıştayın ana yazıcısı • çalıştayın ana kolaylaştırıcısının desteğiyle 
paydaş çalıştayına ilişkin notların alınması 

 
Küçük grup kolaylaştırıcıları • çalıştayın temel görevlerinin 

sonlandırılması için çalışma gruplarına 
kolaylaştırıcılık hizmetlerinin verilmesi  

 
Çalıştay yöneticisi/yöneticiler • paydaş çalıştayının yönetimi 

 
Çalıştay başkanı • paydaş çalıştayın açılışı ve kapanışı 

 x
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Paydaşlar • teklife dahil olan ve tekliften etkilenen 

insanlar 
- paydaş çalıştayına katılmak üzere davet 

edilenler 
- çalıştay sonuçlarını ve kabul edilen 

önerilerin listesini alanlar 
 

Katılımcılar • çalıştaya katılan paydaşlar 
 

Karar vericiler • Yönlendirme Kurulu, karar vericilerden 
oluşuyorsa kapsamlaştırma 

• değilse, Yönlendirme Kurulu’nda temsil 
edilme 

• paydaş çalıştayına katılım 
• teklifte değişiklik meydana getiren 

önerilerin göz önünde bulundurulması 
• kabul edilen önerilerin duyurulması 
 

Bilgi yönetim personeli • paydaş çalıştayı için bilgilerin hazırlanması 
• paydaş çalıştayında bilgilerin sunulması 
• göstergelerin ve sağlık sonuçlarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesi 
 

Değerlendirici(ler) • SED sürecinin değerlendirilmesi 
 

 
Tablo 2: Paydaş çalıştayına katılan personelin okuması gereken görevler 
Yönlendirme Kurulu • Görev 1.1-1.13 ve 6.7  

• Görev 1.7’nin tamamlanması için Görev 
2.1-2.7’yi okuyun; Görev 1.5 ve 1.8’in 
tamamlanması için Görev 3.1-3.7’yi 
okuyun; Görev 1.9 ve 1.10’un 
tamamlanması için Görev 5.1-5.6’yı 
okuyun; Görev 1.11’in tamamlanması için 
Görev 6.1-6.6’yı okuyun; Görev 1.13’ün 
tamamlanması için Görev 7.1-7.2’yi 
okuyun; Görev 6.7’nin tamamlanması için 
Görev 1.11’i okuyun 

 
Yönlendirme Kurulu karar vermeden 
sorumluysa 

Aşağıda ‘Karar vericilerin’ kayıtlarına bakınız 
ve Görev 6.7’yi dikkate almayınız. 
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Teklifi geliştiren • Görev 3.2’den sorumlu 

• Görev 1.13 ve 7.2’yı okuyunuz.  
 

Eksper(ler) • Görev 3.1 A veya B, 3.6, 3.7, Görev 6.1-
6.6’dan sorumludur; eğer eksper çalıştayın 
ana kolaylaştırıcısı ise Görev 5.1-5.6’dan 
sorumludur 

• Görev 7.1 ve 7.2’yı okuyun 
 

Bilgi yönetim personeli • Görev 3.3, 3.4 ve 3.5 
• Görev 1.13, 7.1, ve 7.2’yi okuyun 
•  

Çalıştay yöneticisi/yöneticileri • Görev 2.1-2.72den sorumlu (Çalıştay 
Yönetimi Görevlerinin Özetine de bakınız, 
sayfa: 2-1) 

• Görev 1.4 ve 1.7’yi okuyun 
 

Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı • Görev 5.1-5.6 
 

Küçük grup kolaylaştırıcıları • Görev 5.3-5.6 
 

Çalıştayın ana yazıcısı • Görev 5.2, 5.5 ve 5.6 
 

Çalıştayın ana gözlemcisi • Görev 5.1-5.6 
• Görev 1.10’u okuyun 
 

Karar vericiler 
 

• Görev 7.1 ve 7.2 

Değerlendirici(ler) • Tüm bölümler, ancak özellikle Görev 1.13’e 
bakınız 

 
İzleme ve değerlendirmeden sorumlu personel • Görev 7.1 ve 7.2 

• Görev 1.13’ü okuyun 
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Program 1: Önemli olayların zamanlaması ile paydaş katılımlı çalıştayı baz alan hızlı etki kestirimi görevleri arasındaki ilişki 
 
Süreç 
içerisindeki 
önemli 
olaylar 

Sed’in 
gerçekleştirilmesi 
için karar 

 Yönlendirme 
Kurulunun 
ilk toplantısı 

 Katılımcılara 
ilk 
postalama  
Yönlendirme 
kurulunun 
ikinci 
toplantısı  

Paydaşlardan 
gelecek 
yanıtlar için 
son tarih 

  Katılımcılar 
postalama 

Paydaş 
çalıştayı

 Yönlendirme 
kurulunun 
üçüncü 
toplantısı 

Karar 
verme/raporun 
paydaşlara 
gönderilmesi 

 İzleme ve 
değerlendirme 
Raporun 
paydaşlara 
gönderilmesi 

Bölüm 0 
görevleri 

 0.1 ve 
0.2 

          

 

   

Bölüm 1 
görevleri 

 1.1-1.9 ve 
1.23 

 1.10, 1.11 ve 
1.13 

        

  

  

Bölüm 2 
görevleri 

 2.1 
arkasından 
2.2 ve 2.3 
 

 2.4 ve 2.5  2.6 ve 
2.7 

      

  

 

Bölüm 3 
görevleri 

 3.1 A veya 
B 
 ve 3.2-3.7 

         

  

  

Bölüm 4 
görevleri 

 4.2 ve 
4.3’ten 
başlayınız 

  4.2-
4.6 

  4.3 
 

     

       Bölüm 5 
görevleri 

  5.1-5.6      

        Bölüm 6 
görevleri 

  6.1-6.6 6.7    

          Bölüm 7 
görevleri 

   7.1 7.2 
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Pilot süreçten başlıca öğrenilenler 
 

Bu belgede tanımlanan görevlerin her birinin, pilot projelerin uygulanmasından öğrenilen 
sonuçlar aracılığıyla geliştirilmesine rağmen, öğrenilen bazı sonuçların altlarının çizilmesi 
gerekmektedir: 
• SED’in teklifleri değerlendirmek için bir araç olarak kullanılmasının avantajları. 
• Bir paydaş çalıştayının gerçekleştirmenin avantajları. 
• Bir paydaş çalıştayından nitelikli sonuçlar elde etmek amacıyla hazırlığın önemi. 
 
Tekliflerde bir araç olarak 
SED’in kullanılmasının 
avantajları 

Tekliflerde bir araç olarak SED’in kullanılmasının avantajları şu 
şekildedir: 

• Sağlıkla ilgili olan ve olmayan tekliflerin sağlık etkilerinin 
araştırılması ve tartışılması için yapısal bir çerçeve sunar. 

• Araştırma/tartışmanın niteliğini arttırır: 
- SED’in yapılmadığı durumlara oranla daha fazla 

etkinin belirlenmesi olasıdır; 
- halk sağlığı alanında birbiriyle bağlantılı neden ve 

sonuçların normal yapısını vurgular; 
- bir teklifin, sağlığı korumak ve geliştirmek için nasıl 

değiştirileceğini belirler. 
 

Paydaş katılımlı çalıştayın 
avantajları 

Paydaş katılımlı bir çalıştayı gerçekleştirmenin avantajları 
şunlardır: 

• Birlikte olmanın katma değeri: 
- organizasyon ve ortaklık içinde birey ve takım olarak 

öğrenme; 
- toplum içerisinde farklı görüş ve tutumlar takınan kişi 

ve gruplar arasında daha geniş bir anlayış geliştirmek; 
- katkı koyabilmek ve diğerlerinin katkılarının sağlam 

temellere oturtmak; 
- teklifin değiştirilmesi için öncelikler hakkında bir 

konsensüse varmak. 
• Zamanın etkin kullanımı ile teklife yönelik olarak katma 

değer sağlamak 
 

Hazırlık Bu belgede hazırlığın önemi, çalıştay hazırlıklarında 
gerçekleştirilmesi gereken bir dizi görev tarafından vurgulanmıştır 
(bkz. Bölüm 1-4). 
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Bölüm 1: Kapsamlaştırma 
 
Kapsamlaştırma, SED sürecinin ikinci temel aşamasıdır – bir teklifin bir SED konusu olup 
olamayacağına karar veren ilk bölüm olan Taramadan sonra gelir. [Önemli: Tarama sürecinden 
elde edilen çıktılara, SED’in kapsamlaştırılması ve sağlık etkilerinin etki kestirimine tabi 
tutulması sırasında gerçekleştirilen görevler açıklanırken değinilmesine rağmen, bu belgede 
Tarama süreci anlatılmayacaktır.] 
 
Kapsamlaştırma, SED süreci içerisinde kritik bir aşamadır, çünkü Kapsamlaştırma sürecince 
SED’in sınırları belirlenecek ve ilgili yönetsel düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Bunlar, 
gelecekte SED’in yürütülmesi için temel oluşturacaktır.  
 
Kapsamlaştırma, genellikle Yönlendirme Kurulu’nun kendi arasında seçtiği bir başkanın liderlik 
ettiği bir Yönlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yönlendirme Kurulu, önemli paydaş 
gruplarından temsilcileri de kapsamalıdır. 
 
Kapsamlaştırma süresince alınan bazı kararlar, Tarama süresince alınmış olan kararların etkisi ile 
şekillendirilecektir. 
 
Kapsamlaştırma Görevlerinin Özeti 
♦ SED’in amaçlarının tesis edilmesi ~ Görev 1.1* 
♦ Teklifin hangi unsur veya boyutlarının değerlendirileceğine karar verilmesi ~ Görev 1.2* 
♦ SED’in sınırlarının belirlenmesi ~ Görev 1.3* 
♦ Paydaşların belirlenmesi ~ Görev 1.4* 
♦ SED’in gerçekleştirilmesi için gerekli olan önemli bilgilerin belirlenmesi ~ Görev 1.5* 
♦ SED için yönetsel düzenlemelerin tesis edilmesi ~ Görev 1.6* 
♦ Çalıştay yönetimi için bir sorumlu atanması ~ Görev 1.7* 
♦ Bilgilerin hazırlanması için bir sorumlu atanması ~ Görev 1.8* 
♦ Çalıştaya liderlik edecek bir sorumlu atanması ~ Görev 1.9* 
♦ Çalıştayın yapılandırılması: konuşma ve görevlerin dengelenmesi ~ Görev 1.10 
♦ Sonuçların raporlanması için gereksinimlerin tesis edilmesi ~ Görev 1.11 
♦ Teklif hakkında karar verme sürecinin netleştirilmesi ~ Görev 1.12* 
♦ İzleme ve değerlendirme için temel gereksinimlerin tesis edilmesi ~ Görev 1.13 
 
Bölüm 1 için Özet Tablo (Sayfa 1-2), her bir görevin tamamlanması için ihtiyaç duyulan girdileri, 
her görevden elde edilen çıktıların nihai hedefini ve kullanılışını ortaya koymaktadır. 
 
Kapsamlaştırma sürecine dahil edilen görevlerin tamamlanmasına yönelik Yönlendirme 
Kurulu Toplantıları 
 
Kapsamlaştırma içerisindeki tüm görevlerin tamamlanması için, Yönlendirme Kurulu’nun birden 
fazla toplantı yapması gerekli olabilir. Yukarıdaki özette yıldız işaretiyle gösterilen görevler 
(Görev 1.1-1.9 ve 1.12), ilk toplantıda tamamlanması gereken görevlerdir; diğerleri ise (Görev 
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1.9, 1.10 ve 1.13) daha sonra tamamlanabilir. Bununla beraber, tamamlanması gereken daha az 
sayıda görev olmasına ve ilk toplantı kadar fazla zamana gereksinim duyulmayacak olmasına 
rağmen, ikinci toplantının ilkinin hemen yakınında gerçekleştirilmesi önemlidir. 
Kapsamlaştırmanın amaçlarına hizmet eden bir veya iki toplantının gerçekleşip 
gerçekleşmediğine bakılmaksızın, toplantıdan sonra mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde her 
gündem maddesi ile ilgili olarak alınan notların, çıktı olarak tutanak haline getirilmesi çok 
önemlidir. Tutanaklar, çalıştay hazırlıklarına ve idaresine katılan herkese derhal dağıtılmalıdır, 
çünkü diğer görevler için sorumlu olarak atanan kişiler için temel oluşturacak bilgiler 
içermektedir. Hangi çıktının hangi personelle ilgili olduğunun vurgulanması tavsiye edilir ~ 
Bölüm 1 için Özet Tablo’daki çıktılar sütunu baz alınabilir. 
 
Yönlendirme Kurulunun daha sonraki toplantıları (Kapsamlaştırmadan sonra) 
 
• Yönlendirme Kurulu, teklif hakkında karar vermekten sorumlu değilse, paydaş katılımlı 

çalıştaydan sonra eksper(ler) tarafından yazılan raporun niteliğini gözden geçirmek için bir 
toplantı yapılması önemlidir (bkz. Görev 6.7). 

• Yönlendirme Kurulu, teklif hakkında karar vermekten sorumlu ise, paydaş katılımlı 
çalıştaydan sonra teklifte değişiklik yaratacak önerilerin hangilerinin kabul edileceğine karar 
vermek üzere bir toplantı yapılması önemlidir. 
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Bölüm 1 için Özet Tablo: Her görevi tamamlamak için ihtiyaç duyulan girdiler ve her 
görevden elde edilen çıktıların kullanımı 
 
Her görevi tamamlamak için ihtiyaç 

duyulan girdiler 
Görev Her görevden elde edilen çıktıların hedefi 

ve kullanımı 
 1.1 Görev 2.2’nin gerçekleştirilmesi için çalıştay 

yöneticisi; tüm diğer personele tebliğ 
Tarama sürecinden: İlgili konunun 
sağlık etkileri 

1.2 Görev 2.2’nin gerçekleştirilmesi için çalıştay 
yöneticisi; Görev 4.1’in gerçekleştirilmesi 
için Eksper(ler); Görev 3.2’nin 
gerçekleştirilmesi için teklif geliştirici(ler); 
tüm diğer personele tebliğ 

Tarama sürecinden: Halk içindeki 
savunmasız gruplar; coğrafi bölge; 
ilgili konunun sağlık etkileri 

1.3 Eksper(ler); değerlendirici(ler); bilgilerin 
hazırlanmasından sorumlu personel 

 1.4 Çalıştay yöneticisi 
 1.5 Eksper(ler) dahil olmak üzere bilgilerin 

hazırlanmasından sorumlu personel 
 1.6 Çalıştaya katılan tüm personel 
 1.7 Çalıştay yöneticisi; bilgi için: çalıştaya 

katılan tüm personel 
 1.8 Eksper(ler) dahil olmak üzere bilgilerin 

hazırlanmasından sorumlu personel; çalıştay 
yöneticisine(lerine) tebliğ 

 1.9 Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı; küçük grup 
kolaylaştırıcıları; çalıştayın ana gözlemcisi; 
çalıştayın ana yazıcısı; bilgi için: çalıştaya 
katılan tüm diğer personel 

İlk SED değil ise, sürecin 
değerlendirmesi/değerlendirmeleri 

1.10 Çalıştay yöneticisi; çalıştayın ana 
kolaylaştırıcısı; küçük grup kolaylaştırıcıları; 
çalıştayın ana gözlemcisi; çalıştayın ana 
yazıcısı; çalıştayda sunum yapanlar; 
Eksper(ler) 

İlk SED değil ise, sürecin 
değerlendirmesi/değerlendirmeleri 

1.11 Görev 6.1-6.6’nın gerçekleştirilmesi için 
Eksper(ler); Görev 6.7’nin gerçekleştirilmesi 
için raporun niteliğinin gözden 
geçirilmesinden sorumlu olanlar; 
değerlendirici(ler) 

 1.12 Çalıştayın başkanı; Eksper(ler) 
 1.13 Değerlendirici(ler); teklif geliştirici(leri); 

izleme ve değerlendirmeden sorumlu 
personel 
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Görev 1.1: SED’in amaçlarının tesis edilmesi 
 
Niçin Sürecin katılımcı yapısı ve farklı paydaşları dahil edecek olması, SED’in 

amaçlarının net olmasını önemli hale getirmektedir. Amaçlar, SED için bir 
temel teşkil eder ve sadece SED’in gerçekleştirilme şeklini değil, aynı 
zamanda süreçten elde edilen çıktıları da etkileyecektir. 

 
Ne   Amaçlar, SED’in esas gerçekleştirilme nedenlerini yansıtmalıdır. 
 
Ne zaman SED’in amaçları, Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında tesis 

edilmelidir. 
 
Kim    Yönlendirme Kurulu, SED’in amaçlarının tesis edilmesinden sorumludur. 
 
Nasıl Bir SED’in gerçekleştirilmesiyle neyin gerçekleştirilmesi gerektiğinin 

belirtilmesinin önemli olmasına rağmen, karar verme süreci veya teklif 
yapısı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

   Ayrıca, amaçların içeriği şu faktörlerden etkilenebilir: 
• Bir organizasyon veya ortaklıktaki bir SED’in kullanımı ve tanıtımını 

destekleyen değerler 
• Sözkonusu organizasyon veya ortaklık içerisinde sağlık ve esenliğin 

geliştirilmesini destekleyen değerler 
 
Pilot projelerden 2 pilot proje için SED amaçları Kutu 1.1’de gösterilmiştir. 
örnekler 

 

Kutu 1.1: Pilot Projelerden Örnekler ~ SED’in amaçları 

Lider organizasyon: Oxford Kent Konseyi 

Teklif: Hava Kalitesi Yönetim Planı 

• Hava Kalitesi Yönetim Planı’na dahil edilebilecek unsurların olası sağlık etkilerinin 
belirlenmesi 

• Sağlık kazanımlarını optimize edebilecek Hava Kalitesi Yönetim Planı için olasılıkların 
belirlenmesi 

Lider organizasyon: Aylesbury Vale İlçe Konseyi 

Teklif: Sağlıklı Yaşam Merkezi 
• Sağlıklı Yaşam Merkezi (SYM) için Eylem Planını şekillendirmek, ve böylece SYM’nin 

gelişimini destekleyerek finansmanın sağlamlaştırılmasına ve halkın da bundan 
yararlanmasına yardım etmek 

• Toplum için kurumlar arası çalışmaların şeffaflığını teşvik etmek 
• SYM içerisindeki ortaklar için takım-oluşturma sürecinin bir parçası olarak hareket etmek 
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Görev 1.2: Teklifin hangi boyutunun veya unsurlarının değerlendirileceğine karar vermek 
 
Niçin SED süreci boyunca, teklifin hangi boyutunun veya unsurlarının 

değerlendirileceğine dikkat etmek önemlidir, çünkü bu karar, SED’in 
sınırları etkileyecektir (bkz. Görev 1.3). Bu görev aynı zamanda teklifin 
SED’in kapsamına giren kısımları hakkında katılımcıların düşüncelerini 
netleştirir. 

 
Ne Teklifin hangi boyut veya unsurlarının değerlendirileceğine karar verirken, 

şu noktaların göz önünde bulundurulması önemlidir: 
• Yerel, bölgesel ve/veya ulusal hedefler, amaçlar ve öncelikler göz 

önünde bulundurularak en üst seviyedeki öncelikler 
• Olası sağlık etkileri açısından en üst seviyeli tehlikeler – bu konuda 

bazı bilgiler, tarama sürecinde geliştirilmiş olabilir. 
• Yerel ihtiyaçlar ve koşullar ile ilgili en üst düzey çıkarlar  

 
Teklifin uygulanması sonucu etkilenen toplumun görüşleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

 
Ne zaman Teklifin değerlendirilmesi gereken unsurları veya boyutlarına, 

Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında karar verilmelidir (ayrıca bkz. 
‘Nasıl’). 

 
Kim Teklifin hangi unsurlarının veya boyutlarının değerlendirilmesi gerektiğine 

karar verme konusundaki sorumluluk, Yönlendirme Kurulu’ndadır. 
 
Nasıl Paydaş katılımlı çalıştay için sadece 3 saat ayrıldığından, teklifin 

tamamının mı veya sadece belli kısım veya unsurlarının mı 
değerlendirmeye tabi tutulacağına karar verirken, şu noktaların da dikkate 
alınması gerekir: 
• Teklifin içeriği ve kapsamı 
• Teklifin uzunluğu 
SED geleceğe yönelik ise, Yönlendirme Kurulu’nun teklifin planlama ve 
geliştirme kısmına katılan personelle irtibata geçmesi ve bu kişilerin 
geribildirim sağlama konusunda hangi yönleri ve unsurları yararlı 
buldukları hakkındaki görüşlerini almaları önerilir. 
Teklifi geliştirenlerden, teklifin müzakere edilemez bir boyutu veya 
unsurunun olup olmadığının teyit edilmesi de önemlidir. Müzakere 
edilemez bir unsur veya boyut varsa, küçük grup kolaylaştırıcılarının ve 
çalıştaya katılan diğer personelin bu konu hakkında bilgilendirildiğini 
temin etmek durumunda olan eksper(ler)in de bilgilendirilmesi önem arz 
etmektedir. 
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SED eşzamanlı veya geçmişe dönük ise, Yönlendirme Kurulu’nun, teklifin 
uygulanmasından sonra ortaya çıkan ilgili problemlerin bilincinde olan ve 
halka hizmet eden sorumlu kişilerle (örneğin; toplumsal gelişim çalışanları, 
evleri ziyaret eden hemşireler) irtibata geçmesi önerilir. 

 
Öğrenilenler Birçok insan anlaşılır bir şeyi değerlendirmeleri istendiğinde genellikle 

kendilerini rahat hissederler, ve yine birçok insan, bir proje veya programı 
etki kestirimine tabi tutmayı, bir politika ve stratejiye oranla daha kolay 
bulurlar; çünkü proje ve programlar politika ve stratejilere nazaran daha az 
ayrıntı içerir. Özellikle bir organizasyon veya kurumun SED ile ilk 
tanışması sırasında paydaşlarının önemli bir kısmının SED metodolojisiyle 
ilgili olarak ya hiç bilgiye sahip olmaması ya da çok az tecrübeye sahip 
olması yüzünden yukarıdaki durumun dikkate alınması önemlidir. Deneyim 
eksikliği, katılımcıların kendilerini rahatsız veya güvensiz hissetmelerini 
sağlayabilir. Bununla beraber, özellikle sınırlı deneyim sahibi olan kişilerle 
çalışıldığı zaman, bir Strateji ile beraber Eylem Planı gibi teklifin anlaşılır 
unsurlarının değerlendirilmesine odaklanılması tavsiye edilir. 

 
Tavsiye Yönlendirme Kurulu, teklifin sadece belli boyut/unsurlarının 

değerlendirileceğine karar verirse, paydaş çalıştayında bulunan 
katılımcılara, Yönlendirme Kurulu’nun belirlediği boyut/unsurları etki 
kestirimine tabi tuttuktan sonra diğer boyut/unsurları da aynı sürece tabi 
tutma fırsatını veriniz. Bunun nedeni, katılımcıların bazı durumlarda diğer 
boyut/unsurlardan kaynaklanan ve sağlık açısından önemli olabilecek 
potansiyel etkilerin bulunduğunu düşünmeleridir. Her ne kadar çalıştay 
süresince önem atfedilen konular yüzeysel de olsa, katılımcıları bu 
konularda konuşmaya sevk etmek her zaman en iyi yoldur. 

 
Pilot projelerden  Sadece belli boyutları veya unsurları değerlendirilen teklifler: 
örnekler • Özel bir konu üzerine yapılanlar: Bir SRB Programında Barınma Konulu 

SED (lider: Cambridge ve Huntingdon Sağlık Otoritesi) 
• Belirli bir unsur üzerine yapılanlar: Gıda ve Sağlık Stratejisi Eylem Planı 
hakkında SED (lider: Merton, Sutton & Wandsworth Sağlık Otoritesi). 

 
Tüm içeriği değerlendirilen teklifler: 
• Handyvan Yaşlı Projesi hakkında SED (lider: Chiltern İlçe Konseyi) 
• Evsizler için Konut Destek Projesi hakkında SED (lider: Milton Keynes 

Konseyi) 
 
Alternatifler Bir teklife yönelik olarak gerçekleştirilen SED’in, aşağıdaki unsurlar 

hakkında etki kestirimlerini kapsadığı durumlar sözkonusudur: 
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• uygulama için uygun unsurların belirlenmesi amacıyla birden fazla 
olasılık; örneğin, Hava Kalitesi Yönetim Planı için olasılıklar hakkında 
SED (lider: Oxford Kent Konseyi); 

• bir projenin yaşam döngüsü içerisinde birden fazla aşama; örneğin, 
bina, operasyon, güç istasyonu veya atık depolama tesisleri gibi yeni 
atölyelerin faaliyetlerine son vermek. 

 
Bu gibi durumlarda, Yönlendirme Kurulu’nun, etki kestirimi sürecinde 
önünde bulundurulması gereken seçenekler veya aşamaları net bir şekilde 
ortaya koyması önemlidir. 

 
Görev 1.3: SED’in sınırlarının belirlenmesi 
 
Niçin Sınırların belirlenmesi, herhangi bir SED’in gerçekleştirilmesi için önemli 

bir ön koşuldur ve etki kestirimine neyin dahil edileceğine dair net kurallar 
sağlamaktadır. Sınırların ortaya koyduğu ayrım, katılımcıların farklı bilgi, 
deneyim ve bakış açılarına rağmen, konumları ne olursa olsun tüm 
katılımcılara, üzerinde çalıştıkları teklife yönelik bir odak sunmaktadır. 
SED’in sınırlarının belirli olması, karar verme sürecinde açıklık ve 
şeffaflığa yönelik gidişin bir parçasıdır. 
SED’in sınırlarının açık bir şekilde belirtilmesi: 
• hem sağlık çıktılarının hem de SED sürecinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için 
• farklı toplumlarda aynı politika alanlarında veya aynı toplumda farklı 

politika alanında var olan SED sonuçları kıyaslandığı zaman yararlı 
temel bilgiler sunar. 

 
Ne Paydaş çalıştayını baz alan bir SED için, aşağıdaki unsurların tesis edilmesi 

önemlidir: 
• Tekliften etkilenen kesim veya nüfus. 
• Toplum içerisindeki savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize olmuş 

gruplar (bu konu hakkında bazı bilgiler, Tarama sürecinde geliştirilmiş 
olabilir). 

• Teklifin uygulanmasından etkilenen herhangi bir komşu topluluk (bu 
konu hakkında bazı bilgiler, Tarama sürecinde geliştirilmiş olabilir). 

• Teklifin uygulanmasından etkilenen coğrafi bölge. 
• Temel faktörlerin kolaylaştırdığı sağlığı ve sağlık belirleyicilerini 

etkileyen faktörler (bu konu hakkında bazı bilgiler, Tarama sürecinde 
geliştirilmiş olabilir). 

• Belli bir unsurun sağlık üzerindeki olası etkisi (bu konu hakkında bazı 
bilgiler, Tarama sürecinde geliştirilmiş olabilir). 

• Teklifte değişiklik yaratan önerilerin öncelik sıralamasına tabi tutmak 
için kullanılan metotlara bağlı (bkz. Görev 5.6) öncelik kriterleri 
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Ne zaman SED’in sınırları, Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında 

şekillendirilmelidir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, SED’in sınırlarının belirlenmesinden sorumludur. 
 
Nasıl   Yönlendirme Kurulu, bu kararları almak için şu unsurları yansıtmalıdır: 

• teklifin içeriği – aslında bazı sınırlar hali hazırda şekillendirilmiş 
olabilir, örneğin, etkilenen coğrafi alanlar veya dahil olan topluluk 

• konu olan bölgeye yönelik bilgileri 
• dahil olan topluluk veya nüfusa yönelik bilgileri 
• SED’in ilk aşaması olan Taramadan bilgiler 

 
Bazı noktaların açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa, tesis edilen sınırların 
uygunluğunu kontrol etmek üzere teklifi geliştirmekten sorumlu insanlarla 
irtibat kurulması da tavsiye edilir. 
  
Savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize olmuş grupların genel bir 
kontrol listesi, Kutu 1.2’de verilen herhangi bir teklif göz önünde 
bulundurulduğunda değer arz etmektedir. 
  
Önerilerin sıralanması için kullanılabilecek kriter önerileri, Kutu 1.3’te 
gösterilmiştir. Seçim kriteri arandığı zaman, 1 veya 2’den fazla kriterin 
seçilmemesi önemlidir; bu rakamdan sonra görevin yerine getirilmesi 
katılımcılar için zorlaşmaktadır; çünkü dikkate alınacak bir sürü faktör 
vardır. 

 
Öneri Özellikle sağlık ve diğer konulardaki eşitsizlikleri azaltacak teklifler olmak 

üzere bazı teklifler için, savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş 
gruplar bazen ‘hedef’ kitleyi kapsayabilmektedir (bkz, örneğin, Gıda ve 
Sağlık Stratejisi hakkındaki SED içerisinde değerlendirilen girişimlere 
yönelik bazıları savunmasız, örneğin düşük gelirli aileler, mülteciler ve 
devlet yurtlarındaki yaşlılar gibi ‘hedef’ grupları listeleyen Kutu 3.4 ve 
ayrıca Tablo 4.1). 
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Kutu 1.2: Savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş grupların genel bir listesi 
• Yaşlılar 
• Parçalanmış aileler 
• Aileler 
• Çocuklar 
• Gençler 
• Hamile bayanlar 
• İşsizler 
• Düşük gelirli insanlar 
• Evsizler 
• Etnik azınlık gruplarından insanlar 
• Mülteciler ve sığınmacılar 
• Fiziksel zorlukları bulunan insanlar 
• Öğrenme güçlüğü çeken insanlar 
• Bakıcılar 

 
 
 
 
 
Kutu 1.3: Öncelik kriterleri 

• Toplumun öncelikleri 
• Kurum veya ortaklıkların öncelikleri 
• Bölgesel ve/veya ulusal öncelikler 
• Müdahalenin etkinliği 
• Topluma veya nüfusa sağlanan yarar oranı 
• Topluma veya nüfusa sağlanabilecek yarar ihtimali 
• Beklenen yararın ortaya çıkacağı zaman 
• Maliyet: yararı maksimize etmek ve zararı minimize etmek için yarar oranı 
• Kamu hizmetlerine etkisi 
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Görev 1.4: Paydaşların belirlenmesi 
 
Niçin Bir süreç olarak SED’i farklı kılan özelliklerden bir tanesi katılımcılık 

esasına dayanmasıdır. Sürecin diğer saygın özellikleri çok disiplinli ve 
sektörlerarası olmasıdır. Bu üç karakteristik özellik, birçok insanın girdi 
sağlaması gereken, ve böylece herhangi bir teklifle ilgili olarak ortaya 
çıkan bilgi, deneyim ve görüş zenginliğini keşfetme olasılığı olan bir süreci 
işaret eder. Bu nedenle paydaşların belirlenmesi hayati önemdedir; çünkü 
tüm paydaşlar SED sürecine katılmalıdır. 

 
Ne   SED ile ilgili olarak paydaşların en yararlı tanımı şudur: 

“teklifle ilgili olanlar veya tekliften etkilenecek olanlar” (Galler Ulusal 
Meclisi Sağlık Gelişimi Şubesi, 1999). 
Herhangi bir teklifle ilgili olarak göz önünde bulundurulabilecek paydaş 
grupların genel bir listesi, Kutu 1.4’te gösterilmektedir. 

 
Ne zaman  Paydaşlar, Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında belirlenmelidir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, araştırmaya tabi tutulan teklif hakkında paydaşların 

belirlenmesinden sorumludur. Bu liste, eksper(ler) tarafından ileride 
eklenebilir. 

 
Nasıl Teklifin gözden geçirilmesi ve sistematik bir şekilde her sayfada adı geçen 

toplulukların, personelin, organizasyonun veya sektörün belirtilmesi iyi bir 
başlangıçtır. Bu şekilde adil ve kapsamlı bir paydaş listesi yapılandırılmış 
olur. Bu yapıldığında, teklifte adı geçmemiş, ancak teklifle ilgili olan veya 
teklifin uygulanmasından etkilenen diğer paydaşların – örneğin komşu 
topluluklar – düşünce üretmeleri önerilmektedir. 

 
Tavsiye Paydaşların sadece konu ile ilgisi olduğu varsayılan paydaşlar ile 

sınırlanmaması önemlidir. Kimlerin paydaş olabileceğine yönelik olarak 
sağlığın geniş belirleyicilerinin kullanılarak  geniş bir bakış açısının 
belirlenmesi önemlidir. 

 
Öğrenilenler Teklifle ilgili olarak önemli bilgi sağlayıcıların bir alt paydaş grubu olarak 

belirlenmesi, paydaşların belirlenmesinde yarar sağlar. Önemli bilgi 
saylayıcılar, toplumdaki konumları dolayısıyla teklifle ilgili olarak değerli 
bilgilere sahip olan insanlardır. Önemli bilgi sağlayıcılarının belirlenmesi 
sonrasında, bu kişiler davete yanıt vermezlerse, çalıştayın yönetiminden 
sorumlu olanlara, sonuç için kendilerine yönelmelerine olanak sağlar. Bu 
tür faaliyetler, süreç içerisinde önemli bilgi sağlayıcıların katılımını sağlar. 
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Kutu 1.4: Paydaş gruplarının genel listesi (Ison, 2000 yılındaki çalışmasında adapte 
edilmiştir) 

• Tekliften etkilenen topluluk üyeleri veya nüfus 
• Toplumsal organizasyonlar 
• Toplum temsilcileri 
• Komşu toplumlardan temsilciler 
• Teklifin planlama ve gelişim aşamasına katılmış olan insanlar (bazen “teklifin yandaşları” 

olarak isimlendirilirler) 
• Yerel yönetimler, sağlık, güvenlik, itfaiye hizmetleri gibi, tekliften etkilenen topluluk ve nüfusa 

hizmet sağlayan kamu sektöründeki profesyoneller (hem operasyonel hem de stratejik personel 
dahildir) 

• Etkilenen topluluk veya nüfusa veya spesifik gruplara hizmet ve savunuculuk sağlayan gönüllü 
sektör temsilcileri 

• İlgili ticari ve iş sektörlerinden temsilciler 
• Teklif hakkında karar vermeye yetkili olanlar 
• Belediye meclis üyeleri, meclis üyeleri, milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu yetkilileri gibi 

etkilenen topluluk veya nüfusun politik temsilcileri 
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Görev 1.5: SED’i gerçekleştirmek için gerekli olan önemli bilgilerin belirlenmesi 
 
Niçin Çalıştay süresince katılımcıların yararlı ve kullanılabilir çıktılar üretmeleri 

bekleniyorsa, katılımcılara sadece teklifin olası sağlık etkilerini 
değerlendirme konusunda değil, aynı zamanda teklife yönelik uygun 
değişikliklerin belirlenmesi konusunda da yardım edecek bilgilerin tedarik 
edilmesi önemli bir konudur. 

 
Ne   Katılımcılar için yararlı olacak önemli bilgi setleri şunlardır: 

• Savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş gruplarla ilgili her türlü 
bilgiyi içeren temel nüfus profili. 

• Teklifle ilgili yerel çevresel koşulların bir özetini içeren veriler. 
• Teklifin olası etkileri ile sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin 

minimize, olumlu etkilerinin ise maksimize edilebilmesine yönelik 
müdahalelerin etkinliği ile ilgili ulaşılabilir kanıtsal verilerin özeti. 

• Daha önce yapılmış olan SED raporları gibi, benzer konuda veya aynı 
topluluk veya nüfus üzerinde gerçekleştirilen teklifler hakkındaki ilgili 
deneysel verilerin özeti. 

  
Katılımcılar için yararlı olan diğer bilgiler şunlardır: 
• SED’e giriş/yerel SED sürecinin devamı 
• teklif belgesi (bkz. Görev 1.2) 
• savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize grupların bir listesi (bkz. 

Görev1.3) 
 
Ne zaman SED’in gerçekleştirilmesi için gerekli olan önemli bilgiler, Yönlendirme 

Kurulu’nun ilk toplantısında belirlenmelidir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, SED’in gerçekleştirilmesi için gerekli olan önemli 

bilgilerin belirlenmesinden sorumludur. 
 
Nasıl Yönlendirme Kurulu’nun, çalıştay için ihtiyaç duydukları bilgileri içeren 

belgeleri belirterek, bilgilerin hazırlanmasından sorumlu olan kişilere, 
rehberlik etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, uygun olduğunca, 
personele bilgilerin özelliklerine ekleme yapma seçeneğinin tanınması 
önemlidir. 
Bu görev, Görev 1.8 ile birlikte yürütülebilir. 
Paydaş çalıştayı için bilgilerin hazırlanması hakkında daha fazla bilgi için 
Görev 3.1-3.7’ye bakınız. 
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Görev 1.6: SED için yönetim düzenlemelerinin tesis edilmesi 
 
Niçin SED’in amaçlarını gerçekleştirmek ve süreçten nitelikli çıktılar elde etmek 

için, uygun yönetim düzenlemelerinin tesis edilmesi esastır. Bu yönetim 
düzenlemeleri, teklifin uygulanmasıyla sadece paydaş çalıştayı değil, aynı 
zamanda karar verme süreci, izleme ve değerlendirmeyi de 
yönlendirmektedir. 
Hızlı etki kestirimi, kapsamlı veya derinlemesine etki kestiriminden daha 
az çalışma gerektirmesine rağmen, yararlı ve kullanılabilir çıktılar elde 
edilmesi için yinede iyi yönetişim gerektirmektedir. 

 
Ne   SED için aşağıdaki yönetim düzenlemelerinin belirlenmesi gerekmektedir: 

• Çalıştay hazırlıklarını, çalıştayı ve çalıştaydan sonra raporlama 
düzenlemelerini kapsayan zaman çizelgesi. 

• SED için kullanılabilir bütçe, finans kaynakları ve temel harcama 
kalemleri. 

• Çalıştayın tarihi, saati ve olası yeri. 
• Raporun dağıtılması. 
• Raporun dağıtılmasıyla ilgili konular. 

 
Yönlendirme Kurulu, paydaş çalıştayında yer almak üzere farklı personel 
ataması yapmak durumundadır. SED için atama yapılacak en önemli 
pozisyon, şu konulardan sorumlu olacak eksper veya küçük eksper 
gruplarıdır: 
• Çalıştayın yönetimi için materyallerin hazırlanması. 
• Raporun yazılması ve önerilerin düzenlenmesi. 

 
Çalıştayla ilgili olarak aşağıdaki görevler için de sorumlu atanmalıdır: 
• Çalıştaya liderlik yapılması. 
• Bilgilerin hazırlanması. 
• Çalıştayın yönetimi.  

     
Yönlendirme Kurulu, çalıştayın hazırlanması, çalıştayın yönetimi, 
bilgilerin hazırlanması ve temel çalıştay görevlerinin hazırlanması için 
gerekli olan farklı görevlerin koordinasyonuna yönelik alt grup 
sorumlularının atamasını da yapacaktır (Bölüm 2-4). Sorumluların 
atanması büyük öneme sahiptir çünkü çalıştay hazırlıklarıyla bağlantılı 
birçok görev bulunmaktadır ve bazı çıktılar, diğer unsurlardan elde edilen 
çıktılara bağımlıdır. Çalıştay yönetimi için bir alt-grup oluşturulmasına 
karar verilmişse, şu personelin sürece dahil edilmesi gerekmektedir: 
• eksper(ler) 
• çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
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• çalıştay yönetimi 
Personelin buluşması gerekebilir, ancak işlerinin birçoğu e-mail veya 
telefon kanalıyla da yürütülebilir. 

 
Ne zaman SED yönetimi düzenlemeleri, Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında 

tesis edilmelidir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, SED için yönetim düzenlemelerinin tesis 

edilmesinden sorumludur. 
 
Nasıl Zaman çizelgesine karar verildiğinde, etki kestiriminin sonuçlarının karar 

verme sürecine aktarımının sağlanması çok önemlidir. 
Bütçe hakkında karar alındığında, Kutu 1.7’de gösterilen finans kaynakları 
ve harcama kalemleri dikkate alınmalıdır. 

 
Paydaş çalıştayının tarihine, saatine ve yerine karar verirken; tüm paydaşlar 
için, ama özellikle topluluk üyeleri için elverişli olmasına dikkat edin: 
çalıştay, halkın ulaşabileceği ve kabul edebileceği bir yerde olmalıdır. 
Saatin de halka uygun bir saatte olmasına dikkat edin; örneğin daha önceki 
bir çalışmamızda, toplu konut bölgesi hakkında geriye dönük yapılacak bir 
SED için, halka, kendilerine uygun çalıştayı seçmeleri konusunda alternatif 
yaratmak üzere, farklı günlerde, biri öğleden sonra biri de akşam olmak 
üzere iki paydaş çalıştayı düzenlenmiştir. 
Raporun dağıtılması sırasında, Görev 1.11’e göz atınız. 
Raporun dağıtılmasıyla ilgili konular düşünüldüğünde, tekliften etkilenen 
topluluğun mülkiyetine, mahremiyetine ve duyarlılığına dikkat edilmesi 
önemlidir. 
Eksper hakkında karar verildiğinde, organizasyon ve ortaklık içinde geniş 
tecrübe birikimi olan veya ilgi alanıyla teklifin konusunun aynı konuya 
tesadüf ettiği bir personelin atanması en iyi alternatiftir. Bu kişi bir kamu 
sağlığı uzmanı ve tecrübeli birisi olabilir fakat Ulusal Sağlık Hizmetleri 
için çalışıyor olması şart değildir. Bazı durumlarda, kurum içinde uygun 
personel olmaması durumunda, eksper(ler)in işlerini yürütmek amacıyla 
dışarıdan uzmanlar görevlendirilebilir. 
Çalıştayı yönetecek personele karar verildiğinde, Görev 1.9’a göz atınız. 
Paydaş çalıştayı için bilgileri hazırlayacak personele karar verildiğinde, 
Görev 1.8’e göz atınız. 
Çalıştay yönetiminden sorumlu olacak personele karar verildiğinde, Görev 
1.7’ye göz atınız. 

 
Tavsiye Eğer dışarıdan bir eksper veya eksper grubu atanırsa, eksper(ler)den yardım 

almaya gereksinim duyulsa bile, çalıştay yönetimi ve bilgilerin 
hazırlanması ile ilgili görevlerde organizasyon veya ortaklık içerisindeki 
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personele sorumluluk verilmesi önerilmektedir. Bu personel, yerel halk ve 
bölge hakkında iyi bir bilgi birikimine ve ileride yararlı olacak yerel irtibat 
ağlarına sahip olacaktır. 

 
 

Kutu 1.5: Paydaş çalıştayının organizasyonu sırasında yapılan harcama kalemleri 
• Yer kirası 
• Yemek 
• Kreş veya çocuk bakımı 
• Çalıştay için hazırlanan bilgilerin çoğaltılması 
• Paydaş/katılımcılara postalamalar (1: davet mektubu; 2: çalıştay için bilgi) 
• Raporların farklı paydaşlara dağıtılması ve hazırlanması 
Organizasyon dışından kimseler görevlendirilirse, şu görevler için danışmanlık ücreti ödenir: 
• Eksper 
• Bağımsız değerlendirici 
• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• Kanıtsal/Deneysel Verilerin Özeti 
Paydaş çalıştayı SED’in daha kapsamlı bir parçasıysa: 
• Araştırma, örneğin iki paydaş çalıştayında ortaya konulan konuları şekillendirmek için 

kullanılan, geçmişe yönelik Toplu Konut Yapımı Bölge araştırması 
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Görev 1.7: Çalıştay yönetimi için sorumluların atanması 
 
Niçin Çalıştayın mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleştirilmesi için, pratik 

düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere çalıştayın yönetiminden sorumlu bir 
kişinin atanması önemlidir. 

 
Ne   Aşağıdaki görevler için sorumlular atanmalıdır: 

• yerin ayarlanması 
• çalıştay tarihi ve saatinin doğrulanması 
• yemek düzenlemelerinin yapılması 
• kreş/çocuk bakımına yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
• Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen paydaş ve önemli bilgi 

sağlayıcıların listesinden oluşturulan davet listesinin (isim, adres/e-mail 
adresi ve telefon numaraları dahil) derlenmesi 

• davet mektubunun hazırlanması 
• davetlerin, ilgili diğer destekleyici argümanlarla beraber paydaşlara 

gönderilmesi 
• çalıştayın ana kolaylaştırıcısının, belirlenen tarih ve saate göre 

ayarlanması 
• çalıştayın ama yazıcısı ve gözlemcisinin, belirlenen tarih ve saatte 

katılımının ayarlanması 
• çalıştay için olası küçük grup kolaylaştırıcılarına konunun aktarılması 
• ilk davete cevap vermemiş önemli bilgi sağlayıcılarının katılımının 

sağlanması  
• gündemin hazırlanması 
• katılımcılara gönderilecek bilgilerin karşılaştırılması 
• küçük grup kolaylaştırıcılarına gönderilecek bilgilerin karşılaştırılması 

 
Ne zaman Çalıştayın yönetiminden sorumlu kişi, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısında atanmalıdır. 
 
Kim Çalıştayın yönetiminden sorumlu kişi, Yönlendirme Kurulu tarafından 

atanır. 
 
Nasıl Yukarıda sayılan görevlerin hiçbirisi, SED konusunda bir uzmanlık ve 

deneyim gerektirmemektedir. Bu sıfatla, sözkonusu görevler için, seminer, 
konferans veya çalıştay düzenlemek gibi yönetsel yetenekleri olan sorumlu 
kişi/kişilerin yetkilendirilmesi uygundur. 

 

 16



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 
Görev 1.8: Bilgilerin hazırlanması için sorumluların belirlenmesi 
 
Niçin SED’i gerçekleştirmek için gereksinim duyulan birçok farklı bilginin 

varlığı nedeniyle, iş yükünün, personelin yetenek ve bilgi seviyesine göre 
dağıtılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, önemli bilgi başlıklarının 
meydana getirilmesinden sorumlu bireylerin belirlenmesi zaruridir. 

 
Ne   Aşağıdaki bilgilerin katılımcılar için hazırlanması tavsiye edilmektedir: 

• yerel bazda SED sürecinin arka planı veya devamı 
• teklif belgesi 
• tekliften etkilenen topluluk veya nüfusun profili 
• topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, dezavantajlı veya 

marjinalize olmuş gruplar 
• teklifle ilgili yerel çevresel koşulların özeti 
• teklifle ilgili kanıtsal verilerin özeti 
• teklifle ilgili deneysel verilerin özeti 
Bu belgelerin her birinin içeriğinin ne olması gerektiği, Görev 3.1-3.7’de 
sunulmuştur. 

 
Ne zaman Bilgilerin hazırlanması için sorumlular, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısında atanmalıdır. 
 
Kim Bilgilerin hazırlanmasından sorumlu olanları, Yönlendirme Kurulu atar. 
 
Nasıl Temel bilgi kalemlerinin hazırlanması için hangi personelin sorumlu olarak 

atanacağına ilişkin öneriler, Tablo 1.1’de verilmiştir. Dahili personelin 
bilgi düzeyine bağlı olarak, kanıtsal ve/veya deneysel verilerin özeti gibi 
bazı bilgi kalemleri için, bu görevlerin tamamını veya bir kısmını 
tamamlamak üzere dışarıdan, teklifin ilgili olduğu politika alanında uzman 
sayılan bir kişinin görevlendirilmesi daha etkili olabilir. 
Yönlendirme Kurulu’nun, çalıştay belgelerine eklenmesini istedikleri 
noktaları net bir şekilde belirtmeleri, bilgileri hazırlayan personele 
yardımcı olacaktır (bkz Görev 1.5). Her belgenin temel içeriği hakkında 
genel bilgi, Tablo 1.2’de verilmiştir. 
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Tablo 1.1: Hangi personelin farklı tipte bilgilerin hazırlanmasından sorumlu olacağına 
ilişkin öneriler 
 
Bilgi Hazırlanmasından Sorumlu Personel 
SED sürecinin yereldeki arka planı veya 
devamı 
 

Eksper(ler) 

Teklif belgesi 
 

Teklifi geliştiren(ler) veya öneren(ler) 
 

Halk/nüfus profili 
 

Sağlık ve/veya yerel yönetim birimlerinin bilgi 
departmanlarında çalışanlar 
 

Savunmasız gruplar 
 

Eksper(ler)in desteğiyle Yönlendirme Kurulu 
 

Yerel çevresel koşulların özeti 
 

Yerel yönetimlerin, çevre sağlığı, planlama, 
barınma ve ulaşım gibi birimlerinden 
sorumlular 
 

Kanıtsal veriler 
 

Eksper(ler); sağlıkla ilgili bir teklif, etki 
kestirimine tabi tutuluyorsa, teklifi 
geliştiren(ler) 
 

Deneysel veriler 
 

SED faaliyeti konusunda sadece yerel bazda 
değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal bazda da 
iyi bir bilgi birikimine sahip olan bir kişi veya 
eksper(ler) 
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Tablo 1.2: SED için farklı bilgi başlıklarının temel içeriği hakkında rehberlik 
 
Bilgi Temel İçerik 
SED sürecinin yereldeki arka planı 
veya devamı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teklif belgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topluluk/nüfus profili 
 
 
 
 
Savunmasız gruplar 
 
Yerel çevresel koşuların özeti 
 
Kanıtsal veriler 
 
 
 
Deneysel veriler 

SED arka planı: SED sürecinin özet halinde ortaya 
konması; yöntemlerin/metodolojinin özet halinde 
ortaya konması; süreçten beklenen çıktılar; bu 
çıktıların nasıl kullanılacağına ilişkin göstergeler 
 
SED sürecinin yerel bazdaki devamı: yerel bazda 
kullanılan SED’in içeriği; gerçekleştirilen SED’in ve 
yapılan değişikliklerin özet halinde ortaya konması; 
yerel düzeyde geliştirilen SED sürecinin özet halinde 
ortaya konması; hali hazırda inceleme aşamasında 
olan teklife yönelik SED’den beklenen çıktılar 
 
Geleceğe yönelik SED’ler için: teklifin en güncel hali; 
teklif kısa ise: değerlendirilmesi beklenen 
unsur/boyutlar hakkındaki yönergelerle birlikte 
tamamlanmış bir kopya; teklif uzun ise: kalan 
bölümlerin özeti ile birlikte belgenin değerlendirilmesi 
gereken ilgili kısımları 
 
Geçmişe yönelik ve eşzamanlı SED’ler için: 
uygulanmış olan teklifin özeti 
 
Toplumun veya nüfusun kompozisyonu (yaş-cinsiyet 
yapısı, etnik azınlıklar, vb.), sağlık durumları 
hakkında temel veriler ilgili sosyoekonomik veriler 
(bkz Kutu 3.1) 
 
Kutu 1.2’ye göz atın. 
 
Teklifin uygulanması ile ilgili çevresel koşullar 
 
Teklifin belirli politik alanı içerisinde sağlığa tesir 
eden etkiler ve sözkonusu politika alanına yapılan 
müdahalenin etkinliği ile ilgili kanıtlar 
 
Benzer teklifler hakkında veya aynı toplumda olma 
şartı aranmaksızın benzer politika alanlarında, veya 
aynı toplumda farklı türlerde veya farklı politika 
alanlarında gerçekleştirilen SED’lerin özeti 
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Görev 1.9: Çalıştaya liderlik etmek üzere sorumlu birinin atanması 
 
Niçin Katılımcıların, çalıştay süresince yararlı ve kullanılabilir çıktılar üretmeleri 

bekleniyorsa, çalıştayın iyi bir şekilde yönetilmesi ve kolaylaştırılması 
hayati önemdedir. 

 
Ne   Şu görevler için bir sorumlu atanması gerekmektedir: 

• çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• küçük grup kolaylaştırıcısı 
• çalıştayın ama gözlemcisi 
• çalıştayın ana yazıcısı 
• çalıştay başkanı 

 
Ne zaman Çalıştayın yönetilmesi için sorumlu kişi, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısından atanmalıdır. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, çalıştayın yönetilmesinden sorumlu olacak kişiyi 

atar. 
 
Nasıl Çalıştayı yönetecek personelde aranan özellikler, Kutu 1.6’da 

gösterilmiştir. 
• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı için yetenek 1-3 ve ideal olarak yetenek 4 

ve 5. 
• Küçük grup kolaylaştırıcısı için yetenek 1-3, ve tercihen yetenek 4. 
• Çalıştayın ana gözlemcisi için yetenek 2 ve 3 (olasılıkla yetenek 4). 
• Çalıştayın ana yazıcısı için yetenek 2 ve stres/zaman baskısı altında 

okunaklı yazabilme yetisi. 
• Çalıştayın başkanı için yetenek 2 ve 3 (olasılıkla yetenek 4) 

 
Çalıştay yönetimindeki değişik roller için hangi personele sorumluluk 
verilebileceğine ilişkin öneriler Tablo 1.3’te verilmiştir. SED eksperi, 
çalıştayın ana kolaylaştırıcısının rolünü yerine getirmek durumunda 
değildir, özellikle kolaylaştırıcılık yetenekleri yeteri kadar yüksek değilse. 
Çalıştayın, bu konuda beceri sahibi biri tarafından yönetilmesi en iyisidir. 
Eğer Yönlendirme Kurulu, mevcut personelin, paydaş katılımlı çalıştayın 
yönetilmesi için gerekli kolaylaştırıcılık yeteneği ve/veya tecrübesine sahip 
olmadığını düşünüyorsa, çalıştayın ana kolaylaştırıcılığı için dışarıdan bir 
kişi görevlendirilebilir. 
Eksper için, çalıştayın ana gözlemcisi olmak bazen yararlı olabilir, çünkü 
böylece katılımcıların görevlere verdikleri karşılıklara tam katılım sağlama 
fırsatı vermektedir. Bu, çalıştay sonuçları ve önerilerinin raporu derlenirken 
eksperin işine yarayacaktır. 
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Tavsiye Küçük grup kolaylaştırıcısı rolü için uygun olanlar hakkında en az 10 

sorunun hazırlanması uygundur. 
 
 
Kutu 1.6: Çalıştayı yönetecek personelde aranacak özellikler 
1. Kolaylaştırıcılık yeteneği 
2. Sağlığın geniş belirleyicileri ve geniş halk sağlığı gündemi anlayışı 
3. SED bilgisi 
4. SED içerisinde bulunma deneyimi 
5. SED için paydaş katılımlı bir çalıştay yönetme deneyimi 
 
 
Tablo 1.3: Çalıştay yönetimindeki değişik roller için hangi personele sorumluluk 
verilebileceğine ilişkin öneriler 
 
Rol Personel 
Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
 
 
 
Küçük grup kolaylaştırıcısı 
 
 
Çalıştayın ana gözlemcisi 
 
 
Çalıştayın ana yazıcısı 
 
Çalıştay başkanı 

Eksper, veya SED’e dahil olmuş herhangi bir kurumdan 
kolaylaştırıcılık konusunda yetenekli bir kişi 
 
Yereldeki kurumlardan, kolaylaştırıcılık konusunda yetenekli 
personel 
 
Eksper, veya SED’e dahil olmuş herhangi bir kurumdan bir 
kişi 
 
SED’e dahil olmuş bir kurumdan personel 
 
SED Yönlendirme Kurulu üyesi 
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Görev 1.10: Çalıştayın yapılandırılması: konuşma ve görevlerin dengelenmesi 
 
Niçin Çalıştayın yapılandırılmasında takip edilecek yol, katılımcılarının vereceği 

karşılılıkların niteliğini de etkileyecektir. En iyi sonucu elde etmek için 
konuşmaların ve görevlerin birleştirilmesi gerekmektedir. Konuşmaların 
içeriği, görevlerin gerçekleştirilmesinde katılımcılara yardım etme niyetiyle 
belirlenmelidir. Bununla beraber, çalıştay süresinin kısıtlı olması, bu iki 
unsur arasında bir dengenin yakalanması zorunluluğunu doğurmaktadır. 

 
Ne zaman Çalıştayın yapısına, Yönlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısında karar 

verilebilir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, eksper(ler)in ve çalıştayın ana kolaylaştırıcısının 

desteğiyle beraber, çalıştayın yapılandırılmasından sorumludur. Bununla 
beraber, eğer Yönlendirme Kurulu, çalıştay hazırlıkları için bir alt-grup 
oluşturduysa, bu sorumluluk sözkonusu gruba verilebilir, ve çalıştayın 
yapısı ile ilgili öneriler, Yönlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısında 
onaylanabilir. 

 
a) Konuşmalar       
 
Ne Katılımcıların, gönderilen bilgileri okuyup okumadığına bakılmaksızın, şu 

konular hakkında belli başlı verilerin özetlenmesi önemlidir: 
• SED’in amaçları 
• Teklif 
• Tekliften etkilenecek topluluk veya nüfus 
Katılımcılara verilmesi önemli olan diğer bilgiler: 
• küçük çalışma grupları için görevlerin genel olarak tanıtılması 
• sonuçların raporlanması ve dağıtılması süreci 
• teklife yönelik değişiklik önerilerinin düşünülmesi için karar verme 

süreci 
Katılımcıların SED konusunda çok az bilgisi varsa veya hiç bilgileri yoksa, 
bu sürecin genel olarak anlatılması gerekli olabilir: 
• genel olarak SED’in amacı ve SED süreci 

 
Nasıl Sınırlı bir zaman diliminde katılımcılara sunulan bilgi miktarını etkileyen 

değişik faktörlerin ölçülmesi önemlidir: 
• Katılımcıların, sahip olması beklenen SED bilgi/tecrübe düzeyi. 
• Katılımcıların, çalıştay bilgilerini önceden okuyup okumadıkları. 
• Katılımcıların, çalıştay görevlerini yerine getirmek ve önemli çıktıları 

tartışmak üzere ihtiyaç duydukları zaman miktarı. 
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SED’le ve teklifle ilgili olarak bilgi vermek için katılımcılara ayrılan 
zaman ile teklife yönelik etki kestirimine katkı koymak üzere katılımcıların 
gerçekleştirdikleri görevlere ayrılan zaman arasında uygun bir denge 
yakalanmalıdır. 
Farklı konuşma/sunumlar yapmak üzere görevlendirilmiş personel Tablo 
1.4’te gösterilmiştir. 

 
Tavsiye Katılımcıların SED konusunda çok az bilgi sahibi olmaları veya hiç bilgi 

sahibi olmaları durumunda, küçük çalışma gruplarına yönelik görevler 
hakkında genel bir bilgi ile birlikte SED’in özet taslağını çıkartmaya 
çalışın. 

 
Alternatif konuşma Etki kestirimine tabi tutulan teklif, toplum içerisinde belirli bir grubu hedef 

alıyorsa veya iyi-belirlenmiş bir topluluğu etkiliyorsa, sözkonusu 
grup/topluluğun temsilcisine, teklif hakkındaki görüşlerini sorun. 
Karşılaştıkları sorunları ve toplum içinde gerçekleşmesi olası durumları 
aktarmalarını isteyin. Bu konuşmayı, nüfus profilinden belli başlı 
noktaların vurgulanmasıyla ikame edebilirsiniz. Bu alternatif, Sağlıklı 
Yaşam Merkezi SED’i tarafından kullanmıştır. 

 
Tablo 1.4: Paydaş katılımlı çalıştayda hangi personelin sunum yapmakla 
görevlendirilebileceği konusunda öneriler 
 
Sunum Personel 
Çalıştay ve SED’in belirli amaçlarının özeti 
 
Teklifin belli başlı noktaları 
 
Nüfus profili/yerel koşulların belli başlı 
noktaları 
 
Görevlere/SED’e giriş 
 
Kapanış konuşmaları – sonuçların 
raporlanması ve karar verme süreci 

Çalıştay başkanı 
 
Teklifi geliştirenler/önerenler 
 
Sağlık/yerel yönetimlerden bilgi yönetimi 
personeli 
 
Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
 
Çalıştay başkanı 

 
b) Görevler 
 
Ne   Katılımcı çalıştay süresince gerçekleştirilmesi esas olan görevler şunlardır: 

• teklifin sağlığa etkilerini belirlemek (temel çalıştay görevi; bkz. Görev 
5.3) 
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• teklifte, bu etkilere yönelik değişikliklerin belirlenmesi (temel çalıştay 
görevi; bkz. Görev 5.4) 

• teklifteki değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması (bkz. Görev 
5.6) 

Ayrıca: 
• teklifin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik engellerin 

belirlenmesi (bkz Görev 5.2) de önerilmektedir. 
 

Her görevin temeli, Bölüm 5’te tanımlanmaktadır. Bu görevlerin bazıları, 
genel oturumlarda gerçekleştirilecektir, diğerleri (özellikle temel çalıştay 
görevleri) küçük çalışma gruplarında gerçekleştirilecektir (bkz. Şekil 1.1). 

 
Nasıl İki temel çalıştay görevi için, katılımcılardan yararlı ve kullanılabilir 

çıktılar sağlamanın bir yolu olarak yarı-yapısal bir yaklaşım kullanılması 
tavsiye edilir (bkz Görev 4.5). Bu yarı-yapısal yaklaşım için 
kullanılabilecek bir dizi soru, katılımcıların 
• sağlığın geniş belirleyicilerini anlama 
• incelenmekte olan teklifle ilgili kanıtsal bilgi 
• hızlı etki kestirimi/SED deneyimi 
seviyelerine göre uyarlanabilir, Ek 2’de verilmiştir. 

 
Öğrenilenler Katılımcılar SED süreci hakkında tecrübe sahibi oldukça, görevleri daha 

ayrıntılı bir şekilde yanıtlandıracaklardır. 
Katılımcılar SED konusunda nispeten daha az tecrübeliyse: 
• göreli olarak daha kolay sorular seçin (bkz. örneğin, Seviye 1 Soruları 

Ek 3). 
• Görevlere mümkün olduğu kadar fazla vakit ayırın. 
Katılımcılar SED konusunda nispeten daha tecrübeliyse: 
• Daha detaylı sorular seçin (bkz, örneğin, Seviye 2 Soruları Ek 3)

 
c) Çalıştayın genel yapısı 
 
Gündemin hazırlanması için de kullanılabilecek olan paydaş katılımlı bir SED’in temel yapısı, 
Tablo 1.5’te gösterilmektedir (bkz Görev 2.5). Konuşmalar ve görevler arasındaki ilişki, Şekil 
1.1’de akan bir diyagramda sunulmuştur. 
 
Tablo 1.5: Paydaş katılımlı bir çalıştayın temek yapısı (toplam süre = 3½ saat) 
 
Gündem maddesi Zaman (dk) 
Kayıt ve Grafiti duvarı 
 
Çalıştaya giriş 
 

30 
 
5 
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Teklif hakkında sunum 
 
Görev: Engellerin/anlaşmazlıkların belirlenmesi 
 
Nüfus profilinin/yerel çevresel koşulların sunumu 
 
Temel görevlere giriş 
 
Görev: Etkilerin belirlenmesi 
 
Görev: Teklifteki değişikliklerin belirlenmesi 
 
Etki/değişikler hakkında geribildirim 
 
Etki/değişiklikler hakkında tartışma 
 
Görev: Teklifteki değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması 
 
Kapanış konuşmaları – Sırada ne var? (sonuçların raporlanması ve 
dağıtılması, ve teklif hakkında karar verme sürecini kapsamaktadır) 

10 
 
20 
 
10 
 
5 
 
30 
 
30 
 
30 
 
15 
 
15 
 
 
5 

 
Çalıştay için alternatif yapı 
Çalıştay için alternatif yapı, toplu konut konusunda geleceğe yönelik SED’de kullanılmıştır. Bu 
iki katılımcı çalıştay için, bölge sakinlerinin sağlığına tesir edecek etkileri 3 başlıkta tespit ettik: 
1. Toplumun Rahatlığı 
2. Konut ve Emlak Tasarımı 
3. Hizmet ve Tesislere Erişim. 
Bu başlıklar, 200 hane üzerinde yapılan araştırmaya verilen yanıtlar baz alınarak seçilmiştir. 
Tüm bölge sakinleri, SED’e katılmaları için davet edilmiştir.
 
Mukimler, bölgede yaşama konusunda doğrudan tecrübe sahibi olan tek grup olsa da, sağlık 
etkilerini ve muhtemel çözüm önerilerini üç başlıkta belirleme fırsatı vermenin uygun olacağını 
düşündük. Bu yüzden bir kolaylaştırıcının her konuya, katılımcıların ise üç gruptan birine tahsis 
edildiği kendi içerisinde hareketli bir yaklaşım kullandık. Bu yaklaşımda her çalışma grubu, 
rotasyon usulüyle diğer grupları ‘ziyaret’ edecektir (Görev 4.1’deki gibi, bir kolaylaştırıcı ile 
kalmak ve sınırlı sayıda konuda çalışmaktan ziyade). Bir çalışma grubunun ilk konuyu ziyareti 
sırasında, grup üyeleri, konu içindeki sağlık etkilerini tanımlar; bununla beraber ikinci ve üçüncü 
konuların ‘ziyaretinde’, diğer grupların belirlediği etkileri genişletecek ve nitelendirecektir. Bu 
yaklaşımı kullanan bir çalıştay için önerilen yapı, Tablo 1.6’da gösterilmiştir; ve konuşmalar ile 
görevler arasındaki ilişki, Şekil 1.2’de akan bir diyagram halinde sunulmuştur. SED geleceğe 
yönelik olduğu için, uygulamaya yönelik engel veya anlaşmazlık tespit etmedik. 
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Tablo 1.6: Kendi içerisinde hareketli bir yaklaşımı baz alan paydaş çalıştayı için temel yapı 
(toplam süre = 3 saat) 
 
Gündem maddesi Zaman (dk) 
Kayıt ve Grafiti duvarı 
 
Çalıştaya giriş 
 
Çalıştay görevlerine giriş 
 
Görev: Çalışma grupları için ilk konuda sağlık etkilerinin belirlenmesi 
 
Görev: Çalışma grupları için ikinci konuda hali hazırda belirlenen etkilere 
ekleme yapılması 
 
Görev: Çalışma grupları için üçüncü konuda hali hazırda belirlenen etkilere 
ekleme yapılması 
 
Her ‘konunun’ kolaylaştırıcısından geribildirim 
 
Görev: Her çalışma grubunda, tüm konular için teklifteki değişikliklerin 
belirlenmesi [Dikkat: her kolaylaştırıcı özel bir konuya değil, bir çalışma 
grubuna atanacaktır] 
 
Her kolaylaştırıcıdan geribildirim 
 
Görev: Teklifteki değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması 
 
Kapanış konuşmaları – Sırada ne var? (sonuçların raporlanması ve 
dağıtılması, ve teklif hakkında karar verme sürecini kapsamaktadır) 

30 
 
5 
 
5 
 
25 
 
15 
 
 
15 
 
 
30 
 
20 
 
 
 
15 
 
15 
 
5 

 
Paydaş katılımlı çalıştay için temel yapı ile “hareketli” yaklaşımını baz alan yapı arasındaki 
farklar 
 
Paydaş katılımlı çalıştay için temel yapı ile “hareketli” yaklaşımı baz alan yapı arasındaki temel 
farklar şunlardır: 
• genel olarak, “hareketli” yaklaşım için daha az zaman gerekmektedir (3 saate karşı 3.5 saat) 
• araştırılan konuya bağlı olarak, “hareketli” yaklaşımı baz alan yapı, temel yapılı çalıştaya 

göre her çalışma grubunda daha fazla kişiyi (10-12) sürece katar (bkz. Görev 4.1) 
• zaman baskısı yüzünden, öncelik sıralamasında basit bir yöntem kullanılacaktır

 



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 

 27

 
Şekil 1.1. 

GENEL ÇALIŞMA 
GRUPLARI

KAYIT 

Konuşma: Çalıştaya giriş 

Konuşma: Teklifle ilgili önemli 
noktalar 

Görev: Teklifin uygulanmasına 
yönelik engel ve anlaşmazlıklar 

Konuşma: Nüfus profilinden 
önemli noktalar 

Konuşma: görevlere giriş 
Görev: Teklifin sağlık 
üzerindeki etkilerini belirleyin 

Görev: Teklifin sağlık 
üzerindeki etkilerine yönelik 
olarak teklife değişikliklerin 
belirlenmesi 

Görev: Çalışma gruplarından 
geri bildirim 

Görev: Teklife yönelik 
değişiklik önerilerinin öncelik 
sıralamasına tabi tutulması 

Konuşma: sırada ne var? 

Görev: Sizce “Sağlık” ne 
demek? 
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Şekil 1.2 Çalıştay süresince 3 Konunun/Unsurun Araştırılması için “Hareketli” 
Yaklaşımın Kullanılması 

GENEL ÇALIŞMA 
GRUPLARI

KAYIT 

Konuşma: Çalıştaya giriş

Konuşma: Teklifle ilgili
önemli noktalar 

Konuşma: Görevlere 
giriş

İlk konu/unsurda teklifin 
sağlık üzerindeki etkisinin 
belirlenmesi 

İkinci konu/ unsura geçin 

Görev: İkinci konu/ unsurda 
belirlenen etkiler ekleyin 

İkinci konu/ unsura geçin 

Görev: Üçüncü konu/ 
unsurda belirlenen etkiler 
ekleyin 

Görev: Tüm konu/ unsurlar 
içinden teklife yönelik 
değişikliklerin belirlenmesi 

Görev: Her görev için 
atanan kolaylaştırıcılardan 
geribildirim 

Görev: Her çalışma 
grubundan önerilen 
değişiklikler hakkında 
geribildirim

Görev:  Teklife yönelik 
değişiklik önerilerinin 
öncelik sıralamasına tabi 
tutulması

Görev: Sırada ne var?

Görev: Sizce 
“sağlık” ne demek? 
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Görev 1.11: Sonuçların raporlanması için gereksinimlerin tesis edilmesi 
 
Niçin Paydaş katılımlı çalıştay raporunun okunması ve etki yaratması 

bekleniyorsa, raporun dağıtılacağı farklı hedef kitle hakkında net bir tutum 
takınılması, Yönlendirme Kurulu için hayati önemdedir. Hedef kitlenin 
doğası, SED raporlama gereksinimlerini belirleyecektir. Bazı SED’lerde 
farklı paydaşlar için farklı raporlama gereksinimlerinin olması olasıdır. 

 
Ne Paydaşların genel listesi Kutu 1.7’de verilmiştir. Bu paydaşların her biri 

için, sonuçların raporlanmasına yönelik gereksinimlere karar verilmesi 
aşamasında 3 önemli unsur sözkonusudur: 
• rapordaki detay oranı ve uzunluk 
• raporun formatı 
• dil stili ve uzman terminolojisinin kullanımı 

 
Ne zaman Sonuçların raporlanması için gereksinimler, Yönlendirme Kurulu’nun 

ikinci toplantısından tesis edilebilir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, sonuçların raporlanmasına yönelik gereksinimlerin 

tesis edilmesinden sorumludur. 
 
Nasıl SED’in paydaşları belirlendiğinde, bu paydaşları, etki kestiriminin 

sonuçlarının raporlanmasına göre hedef kitlelere göre ayırmak olasıdır. 
Hedef kitle belirlendiğinde, onların ihtiyaçlarını, raporlama sırasında detay 
seviyesini, önerilen format ve dil kullanımına göre belirlemek 
gerekmektedir. Farklı hedef dinleyiciler hakkındaki öneriler ve sonuçların 
raporlanması konusunda var olabilecek ihtiyaçlar, Tablo 1.7’de 
sunulmuştur. 

 
Kutu 1.7: SED raporu için paydaşlar 
• Toplum 
• Toplumsal kuruluşlar 
• Toplum temsilcileri 
• Hem stratejik hem de operasyonel düzeylerde kamu sektörü çalışanları 
• Hem stratejik hem de operasyonel düzeylerde özel sektör çalışanları 
• Hem profesyonel hem de gönüllü olarak çalışan gönüllü sektör çalışanları 
• SED Yönlendirme ve Yönetim Kurulu 
• Teklif hakkında karar vericileri 
• Teklifi geliştiren(ler) veya öneren(ler) 
• İzleme ve değerlendirmeden sorumlu personel 



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 
Tablo 1.7: Farklı hedef dinleyiciler için raporlama gereksinimleri hakkında öneriler 
 
Hedef Dinleyiciler Raporlama Gereksinimleri 
Yönlendirme Kurulu 
 
 
 
Teklif hakkında karar 
vermekten sorumlu kişiler 
 
 
Teklifi geliştiren(ler) veya 
öneren(ler) 
 
 
İzleme ve değerlendirmeden 
sorumlu personel 
 
 
Toplum/toplumsal kuruluşlar ve 
toplum temsilcileri 
 
 
Kamu, özel ve gönüllü 
sektörlerinden profesyoneller 

Sağlığa etki eden faktörlerin ve teklifteki değişikliklerin net 
ve yalın bir dil kullanımı ile tam olarak anlatımı; uzman 
terminolojisi kullanılabilir 
 
Sağlığa etki eden faktörlerin ve teklifteki değişikliklerin net 
ve yalın bir dille tam olarak aktarılmasının yanında yönetici 
özeti – eğer uzman terminolojisi kullanılırsa, açıklanmalıdır 
 
Sağlığa etki eden faktörlerin ve teklifteki değişikliklerin net 
ve yalın bir dille tam olarak aktarılması – eğer uzman 
terminolojisi kullanılırsa, açıklanma yapılmalıdır 
 
Sağlığa etki eden faktörlerin ve teklifteki değişikliklerin net 
ve yalın bir dille tam olarak aktarılması – eğer uzman 
terminolojisi kullanılabilir 
 
Teknik bir dilin kullanılmasından sakınarak ve net ve yalın 
bir dil kullanarak sağlığa etki eden faktörlerin ve teklife 
yönelik değişiklik önerilerinin özeti 
 
Sağlığa etki eden faktörlerin ve teklife yönelik değişiklik 
önerilerinin net ve yalın bir dille aktarılması - eğer uzman 
terminolojisi kullanılacaksa, açıklanmalıdır (çünkü sözkonusu 
profesyoneller, birçok farklı disipline mensupturlar) 
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Görev 1.12: Teklif hakkında karar verme sürecinin netleştirilmesi 
 
Niçin SED’in gerçekleştirilmesinin temel nedeni, teklifin uygulamasının, kamu 

sağlığı veya toplumun belirli bir kesiminin sağlığı ile uyuşmaması sonucu 
teklifte değişiklik yaratarak değişimi etkilemektir. Bu nedenle sürecin, 
teklif hakkında karar vermekten sorumlu olan kişiler tarafından dikkate 
alınan paydaş katılımlı çalıştayın sonuçları ile aydınlatılması önemlidir. 
İlgili tüm birimlerin üzerinde uzlaştığı bir sürecin olmaması durumunda, 
etki kestiriminin sonuçlarının önemsenmemesi tehlikesi vardır. Bu süreç: 
• Paydaşların/katılımcıların motivasyonunu kaybetmelerine 
• SED’in etkinliğini yitirmesine neden olabilir. 

 
Ne SED’i, bir kurum veya ortaklık içerisinde tesis edilmiş planlama sürecine 

entegre etmek ve belirli tekliflerin sağlık etkilerine, eyleme yönelik 
tanımlanmış bir çerçeve içerisinde yönelmek en iyi seçenektir. Bununla 
beraber etki kestirimi için bazı teklifler, planlama ve gelişmenin düzenli 
döngüsünün dışında kalabilir. 

 
Ne zaman Teklif hakkında karar verme süreci, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısında netleştirilmelidir. 
 
Kim Teklif hakkında karar verme sürecinin netleştirilmesi ve müzakere 

edilmesi, Yönlendirme Kurulu’nun sorumluluğundadır ve bu süreçte, etki 
kestiriminin sonuçları dikkate alınabilir. 
Bazı durumlarda Yönlendirme Kurulu, karar vermekten de sorumludur; 
diğer durumlarda değildir. 

 
Nasıl Etki kestiriminin sonuçları göz önünde bulundurularak süreci netleştirir ve 

müzakere ederken, dikkate alınması gereken faktörler şunlardır: 
• Teklifin onay süreci (planlama ve geliştirmeden, son uygulamaya 

kadar). 
• Planlama ve gelişim süreçleri boyunca teklifi değiştirebilecek fırsatlar; 

örneğin, kamu danışmanlığı devresi veya yıllık siyasi inceleme süreci. 
• Teklifin gelişimini etkileyen zaman süreci. 
• Bir teklifin sağlık üzerindeki etkilerini dikkate almak için karar 

vericilerin gönüllülük durumları ve onların yönlendirilebilme şekilleri. 
 
Tavsiye Yönlendirme Kurulu, teklif hakkında karar vermekten sorumlu değilse, 

SED Yönlendirme Kurulu üyelerinden en az birinin karar verme yetkisinin 
olması yararlıdır. Bunun şu avantajları vardır: 
• Yönlendirme Kurulu, herhangi birinin karar verme 

süreci/mekanizmasının işleyiş bilgilerine erişebilecektir. 
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• Karar vericiler, SED süreci anlayışı kazanacaklar ve bu şekilde teklifin 
etki kestirimine tabi tutulması sonucu elde edilen olası faydalara sahip 
olacaklardır. 

 
Tavsiye Eğer bir teklif hakkında karar veren kişilerin hiçbiri Yönlendirme Kurulu 

üyesi değilse, kendilerinin paydaş katılımlı çalıştaya katılımcı olarak davet 
edilmelerini sağlayın. Bu, kendilerine SED konusunda bir yaklaşım 
sunacak ve teklifte daha sonra benimseyebilecekleri değişiklik 
önerilerinden doğrudan etkilenebilirler. 

 
Pilot projelerden  Bazı pilot SED’lerin sonuçlarının göz önünde bulundurulduğu karar verme 
örnekler  süreçleri veya karar verme çerçevesi Tablo 1.8’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.8: Pilot projelerden örnekler ~ Etki kestirimi sonuçlarının göz önünde 
bulundurulduğu karar verme süreçleri veya karar verme çerçevesi 
 
Pilot proje Karar verme süreci çatısı 
Gıda ve Sağlık Stratejisi 
 
 
Toplu Konut ~ İleriye Dönük 
 
 
 
Sağlıklı Yaşam Merkezi 
 
Hava Kalitesi Yönetim Planı 

Koroner Kalp Hastalıkları Ulusal Hizmet 
Çerçevesi (CHD NSF) 
 
Yeni konutlar için planlama ve gelişme süreci; 
mevcut konutlardaki sorunları çözmek için 
Konsey’in girişimi 
 
Finansmanı etkilemek için teklifin gelişimi 
 
Hava Kalitesi Yönetim Planı’na dahil edilme 
olasılıklarının genel değerlendirmesi 
(ekonomik, sosyal ve çevresel) 
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Görev 1.13: İzleme ve değerlendirme için temel gereksinimlerin tesis edilmesi 
 
Niçin SED’in gerekleştirilmesinin temel nedeni, kamu sağlığını korumak ve 

geliştirmek ise, izleme ve değerlendirmenin unsurlarını düzenli bir şekilde 
birleştirmek esastır: 
• Teklifin (uygulanırken) ne tür etkileri olacağını belirlemek. 
• SED sürecinin geliştirilme şekillerini belirlemek. [İyi bir süreç her 

zaman iyi sonuçlar doğurmasa da, iyi bir süreç, iyi çıktılar elde etmeye 
yardım eder (Gray, 2001).] 

 
Ne Yönlendirme Kurulu, izleme ve değerlendirme için şu gereksinimleri 

yerine getirmelidir: 
• Sürecin değerlendirilmesi. 
• Karar vericiler tarafından kabul edilen önerilerin uygulanıp 

uygulanmadığının izlenmesi süreci. 
• Teklifin uygulanmasını takiben göstergeler ve sağlık çıktıları ile 

eğilimlerin izlenmesi. 
• Teklifin uygulanmasını takiben göstergeler ve sağlık çıktıları ile 

eğilimlerin değerlendirilmesi. 
 
Ne zaman İzleme ve değerlendirme için temel gereksinimler, Yönlendirme 

Kurulu’nun ikinci toplantısında tesis edilebilir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu, izleme ve değerlendirme için temel gereksinimlerin 

tesis edilmesinden sorumludur. 
 
Nasıl   Sürecin değerlendirilmesi 

Sürecin değerlendirilmesi, sadece belli bir alanda SED’in gelişimini için 
değil, aynı zamanda tüm metodoloji için temel önemdedir. Bu, neyin işlev 
kazandığı ve nerede bir gelişmeye ihtiyaç olduğuna dair önemli bir bilgi 
kaynağıdır. 
• Sürecin değerlendirilmesi için kriterlerin belirlenmesi (bkz. Kutu 1.8). 
• Bir değerlendirici atayın. Bu kişi, SED’den bağımsız da olabilir. 

Bağımsız bir değerlendiricinin görevlendirilmesi, değerlendirmede 
önyargılardan sakınılmasını sağlayacaktır; bununla beraber, bu seçenek 
ekstra kaynaklar da gerektirebilir. Bağımsız olmayan 
değerlendirici(ler), spesifik bir SED hakkında daha geniş bir süreç 
anlayışına sahip olacaklardır, çünkü katılımcılar gibi sürece dahil 
olmuşlardır. 

• Öğrenilen noktaların, sonraki SED’lerin yönetimiyle birleştirilebileceği 
bir sürecin tanımlanması. 

Önerilerin uygulanmasının izlenmesi 
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Bu, gösterge ve çıktıların izlenmesi ve değerlendirilmesi için zorunlu bir 
ön-koşuldur; çünkü bu, teklifin uygulanması sırasındaki fiili etkilerinin 
sorgulanmasına karşı bir kayıt belgesi sunmaktadır. 
• Teklifi geliştiren(ler) ve teklif hakkında karar vermekten sorumlu olan 

kişilerle işbirliği halinde, teklifin uygulamasının izlendiği süreci 
tanımlayın. Bu süreç, sonuçların raporlanması, ve bu sonuçların, izleme 
ve değerlendirmeden sorumlu personel ile SED’den sorumlu 
Yönlendirme Kurulu’na dağıtılmasını da içermelidir. 

 
    Gösterge ve sağlık sonuçlarının izlenmesi 

Gösterge ve sağlık sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi, teklifin sağlık 
üzerinde gerçekten yarattığı etkileri belirtmek için önemlidir. 
• Teklifin uygulanmasının etkilerinin gözlemlenebileceği göstergeleri 

belirleyin. Verilerin rutin bir şekilde toplandığı göstergelerin seçilmesi 
daha kullanışlıdır, aksi takdirde kaynak karışıklığına sebebiyet verilir. 

DİKKAT: Çalıştay katılımcıları ve/veya eksper(ler), uygun göstergeler 
hakkında önerilerde bulunabilirler. 
• Teklifin uygulanmasının etkilerinin izlenebileceği sağlık sonuçlarını 

belirleyin. Teklifin uygulanmasının etkilerinin gözlemlenebileceği 
göstergeleri belirleyin. Verilerin rutin bir şekilde toplandığı sağlık 
sonuçlarının seçilmesi daha kullanışlıdır, aksi takdirde kaynak 
karışıklığına sebebiyet verilir. 

DİKKAT: Çalıştay katılımcıları ve/veya eksper(ler), kullanılacak sağlık 
sonuçları hakkında önerilerde bulunabilirler. 
Göstergelerin ve sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi 
• Gösterge ve sağlık sonuçları değerlendirilirken, teklifin 

uygulanmasından sonraki konu(ları) vaktinde belirleyin. 
Bu temel gereksinimler, eksper(ler)in ve karar vericilerin, rapor ve öneriler 
hakkındaki görüşlerinden sonra çalıştaydan sonra genişletilecek ve 
dayanaklaştırılacaktır. 
Farklı izleme ve değerlendirme modellerine dahil olabilen personel 
hakkındaki öneriler, Tablo 1.9’da gösterilmiştir. 
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Kutu 1.8: SED sürecinin değerlendirilmesine yönelik kriterler hakkında öneriler (yıldız 
işaretli olanlar Fleeman’ın, 1999 yılında basılan kitabından alınmıştır) 
Uygunluk 
• SED’in sınırları ve yönetim düzenlemeleri Yönlendirme Kurulu tarafından mı 

gerçekleştirildi?* 
• Etki kestiriminin zamanlaması, teklifin değiştirilme olanakları açısından uygun mudur?* 
• Çalıştay katılımcıları için hazırlanan bilgiler teklif için uygun mudur? 
• Çalıştayın yapısı, teklife ve katılımcıların bilgi/tecrübesine uygun mudur? 
• Katılımcılar için düzenlenen görevler, bilgi ve/veya deneyim seviyelerine uygun mudur? 
• Tespit edilen sağlık etkileri, teklife uygun mudur? 
• Yönlendirme Kurulu tarafından düzenlenen raporlama gereksinimleri uygun mudur? 
• Etki kestirimi raporu, uygun bir karar verme süreci/çerçevesi dahilinde mi teslim edilmiştir?
• Kabul edilen önerilerin tespit edilmesi ve önerilerin uygulanması süreci uygun mudur? 

SED’in kapsam/gereksinimlerinin yerine getirilmesi 
• SED, Yönlendirme Kurulu tarafından düzenlenen sınırları ve yönetim düzenlemelerini 

karşılıyor mu?* 
• Eksper(ler) tarafından yazılan rapor, Yönlendirme Kurulu’nun gereksinimlerini karşılıyor 

mu? 
Kapsamlılık 
• Uygulamanın etrafındaki tüm yerel koşullar dikkate alındı mı?* 
• Etki kestirimi süresince, tüm savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı gruplar göz 

önünde bulunduruldu mu? 
• Etki kestirimi süresince, tüm ilgili sağlık belirleyicileri (örneğin öncelik sıralamasına tabi 

tutulanlar) göz önünde bulunduruldu mu? 
Kapsam 
• Tüm ilgili paydaşlar, paydaş katılımlı çalıştaya davet edildi mi? 

Fizibilite 
• Teklife yönelik değişiklik önerileri pratik ve yapılabilir mi?* 

Tarafsızlık 
• Eksper tarafsız mıydı?* 

 
Tablo 1.9: Farklı izleme ve değerlendirme türlerine dahil olabilecek personel hakkında 
öneriler 
 
İzleme ve Değerlendirme Türü Dahil Olan Personel 

Süreç değerlendirmesi 
 
 
 
 

Yönlendirme Kurulu ile danışma halinde ve 
karar vericiler ve çalıştay katılımcıları dahil 
olmak üzere tüm paydaş grupların katılımıyla 
değerlendiren kişi 
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Önerilerin Uygulamasının İzlenmesi 
 
 
Gösterge ve sağlık sonuçlarının izlenmesi 
 
Gösterge ve sağlık sonuçlarının 
değerlendirilmesi 

Teklifi geliştiren(ler) ve/veya teklifin 
uygulanmasından sorumlu yasal kurum 
 
Bilgi yönetimi personeli 
 
Bilgi yönetimi personeli 
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Bölüm 2: Çalıştay Yönetimi 
 
Çalıştayın yönetimi en iyi şekilde, seminer ve konferans yönetimi konusunda yetenekli personel 
tarafından yürütülür. Çalıştay yönetiminden sorumlu kişi, Yönlendirme Kurulu tarafından atanır 
(bkz. Görev 1.7). 
Aşağıda Özet bölümünde sıralanan tüm görevler tamamlanmalıdır; bununla beraber, bu bölümde 
belirtilenlerin hepsi değil, çünkü bunlar herhangi bir çalıştay organizasyonu için genel 
mahiyettedir ve SED açısından açıklamasının yapılması gerekmemektedir. 
 
Çalıştay Yönetimi için Görevlerin Özeti 
♦  Yerin ayarlanması ~ Görev 2.1 
♦  Çalıştayın tarih ve saatinin belirlenmesi 
♦  Yemek ayarlamalarının yapılması (ihtiyaca göre) 
♦  İlgili kişilere kreş/çocuk bakım düzenlemelerinin yapılması 
♦  Paydaşların, Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan listesindeki irtibat detayları ile 

beraber davet listesinin derlenmesi (Görev 1.4’e göz atınız) 
♦  Davet mektubunun hazırlanması ~ Görev 2.2 
♦  Davet mektuplarının paydaşlara gönderilmesi 
♦  Önemli personelin çalıştaya katılımının sağlanması ~ Görev 2.3 
♦  Yanıt vermeyen önemli bilgi sağlayıcıların (Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen) 
    katılımlarının sağlanması (Görev 1.7’ye göz atınız) 
♦  Katılımcı listesinin derlenmesi ~ Görev 2.4 
♦  Gündemin  hazırlanması ~ Görev 2.5 
♦  Katılımcılar için bilgilerin toparlanması ~ Görev 2.6 
♦  Küçük grup kolaylaştırıcıları için bilgilerin toparlanması ~ Görev 2.7 
 
Bölüm 2 için Özet Tablo, her görevin tamamlanması için gerekli olan girdileri ve her görevden 
elde edilen çıktıların hedeflerini ve kullanımlarını ortaya koymaktadır. 
 
Görev 2.1 ve 2.2 dahil olmak üzere, yukarıda Görevlerin Özeti içerisinde sıralanan ilk 5 
görevin tamamlandığında: davet mektubu, paydaşlara dağıtılmak üzere hazır olacaktır, 
ANCAK buna, eksper(ler) tarafından hazırlanmakta olan arka plan bilgileri/SED’in devamı 
eklenmelidir (Görev 3.1 A veya B’ye bakınız) 
 
Görev 2.3-2.7 tamamlandığında: SED’i gerçekleştirmek için gerekli bilgiler, katılımcılara ve 
küçük grup kolaylaştırıcılarına dağıtılmak üzere hazır olmalıdır; bununla beraber, Görev 2.6 ve 
2.7’nin başarılı bir şekilde tamamlanması, bilgileri hazırlamaktan sorumlu personelin, programa 
göre görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. 
  

 37



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 
Bölüm 2 için Özet Tablo: Her görevi tamamlamak için gerekli girdiler ve görevlerden elde 
edilen çıktıların kullanımı 
Görevi tamamlamak için gerekli girdiler Görev Görevden elde edilen çıktıların 

hedefi/kullanımı 
Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.6’dan 
çıktılar 

2.1 Görev 2.2 (davet mektubu) ve 2.3’ün 
(önemli bilgi sağlayıcılarının 
katılımlarının sağlanması) tamamlanması 
için 

Görev 2.1’den Çıktılar; Yönlendirme 
Kurulu’ndan: Görev 1.1 ve 1.2’den 
çıktılar; eksper(ler)den: Görev 3.1 A veya 
B’den çıktılar 

2.2 Karar vericiler dahil tüm paydaşlar; 
Yönlendirme Kurulu; çalıştaya katılan 
tüm paydaşlar 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.6 ve 
1.9’dan çıktılar: Görev 2.1’den çıktılar 

2.3 Görev 2.6 ve 2.7’nin tamamlanması için 
(katılımcılara ve küçük grup 
kolaylaştırıcılarına postalama) 

Paydaşların davete, önemli bilgi 
sağlayıcılarının izlemeye verecekleri 
yanıtlar 

2.4 Görev 4.1’in tamamlanması için 
eksper(ler); tebliğ için: tüm katılımcılar 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.10’dan 
çıktılar 

2.5 Görev 2.6 ve 2.7’nin tamamlanması için 
(katılımcılara ve küçük grup 
kolaylaştırıcılarına postalama) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.8’den 
elde edilen çıktıların detaylandırılması için 
tebligat; eksper(ler) dahil olmak üzere 
bilgilerin hazırlanmasından sorumlu 
personelden: Görev 3.2-3.7’den çıktılar; 
eksper(ler)den: Görev 4.1’den çıktılar 

2.6 Bilgilerin, tüm katılımcılara dağıtılması 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.8’den 
elde edilen çıktıların detaylandırılması için 
tebligat; eksper(ler) dahil olmak üzere 
bilgilerin hazırlanmasından sorumlu olan 
personelden: Görev 3.2-3.7’den çıktılar; 
eksper(ler)den: Görev 4.1-4.6’dan çıktılar 

2.7 Bilgilerin, tüm küçük grup 
kolaylaştırıcılarına dağıtılması 
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Görev 2.1: Yerin ayarlanması 
 
Ne Yerin ayarlanması ve böylece çalıştay tarihi ve saatinin belirlenmesi, 

çalıştay yönetimi için atanan kişilerin yapacağı ilk iş olmalıdır, çünkü diğer 
bazı görevler, bu önemli bilginin kesinleşmesiyle bağlantılıdır. 

 
Ne zaman Yerin ayarlanması, Yönlendirme Kurulu’ndan, belirli bir teklif hakkında 

paydaş katılımlı bir çalıştay organize etme gerekliliğini bildiren bir tebliğin 
alınmasından sonra derhal gerçekleştirilmelidir. 

 
Kim Çalıştay yöneticisi(leri), yerin ayarlanmasından sorumludur. 
 
Nasıl Yeri seçerken, aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması tavsiye 

edilmektedir: 
•  Genel oturumlar unutulmaksızın, beklediğiniz sayıda katılımcıyı alır mı? 
•  Katılımcıların küçük gruplar halinde çalışabileceği yeterli yer var mı? 
•  Sunmak istediğiniz yiyecek içecek servisi için uygun olanaklar var mı? 
•  Toplum temsilcileri davet edildiyse, kreş/çocuk bakımı olanakları var 

mı? 
 
Tavsiye Yer konusunda sizin bizzat yaşadığınız tecrübeleriniz yoksa, yeri 

ayarlamadan önce, yerin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağı 
konusunda emin olmak için burayı ziyaret edin. Hoş bir yer ayarlanması 
tavsiye edilir, özellikle doğal ışık alan bir yer – çalıştay süresince hissedilir 
bir farklılık yaratabilir. 

 
Tavsiye Bütçe kısıtlamalarına bakmaksızın, katılımcılara yiyecek-içecek servisinin 

yapılması yararlı olur. Çalıştaya katılmak için katılımcılar 3 saatten fazla 
vakit ayıracaklar (gidiş-dönüş ulaşım dahil). Bununla birlikte,çalıştayın 
zamanlamasına göre hangisi uygunsa, çalıştaydan önce veya sonra, sandviç 
veya kumanya gibi yiyecek imkanlarının sunulması en iyisidir.
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Görev 2.2: Davet mektubunun hazırlanması 
 
Ne   Katılımcılara gönderilecek olan davet şu bilgileri içermelidir: 

• belirli bir konuda paydaş katılımlı çalıştay aracılığıyla bir SED 
yürütmek için niyet beyanı 

• SED’in amaçları 
• arka plan bilgilerinin ekli listesi 
• çalıştayın tarihi, saati ve yeri 
• şu unsurları içeren yanıt fişi: 

- istenen tarih 
- beslenme, erişim, çocuk bakımı gibi katılımcıların spesifik 
ihtiyaçları 
- katılımcıların SED/hızlı etki kestirimi konusundaki önceden 
yaşadıkları deneyimler (isteğe bağlı) 
- çalıştay hakkında bilgi sağlayabilecek kişinin irtibat bilgileri 

 
Ekler Paydaşlara gönderilecek davet mektubu, Yönlendirme Kurulu tarafından 

kararlaştırıldığı gibi, SED’e özet niteliğinde bir giriş belgesi veya yereldeki 
SED sürecinin devamı ile beraber gönderilebilir. 

 
Ne zaman Davet mektubu, çalıştayın yeri, tarihi ve saati belirlendikten sonra 

hazırlanabilir, ancak ilave olarak gönderilecek arka plan bilgileri 
eksper(ler)den alınana kadar gönderilemez. 

 
Kim Çalıştay yöneticisi(leri), davet mektubunun hazırlanmasından sorumludur. 
 
Görev 2.3: Önemli personelin çalıştaya katılımının sağlanması 
 
Niçin Çalıştayın yeri, tarihi ve saati belirlendiğinde, çalıştayın idaresinden 

sorumlu olarak atanmış kişilerin uygun olduğunun ve geçici olarak 
atandıkları görevlerin üstesinden gelebileceklerini teyit etmek hayati 
önemdedir. 

 
Ne   Aşağıdaki kişilerin ayarlamalarını yaptıklarının teyit edilmesi gereklidir: 

• çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• çalıştayın ana yazıcısı 
• çalıştayın ana gözlemcisi 
• çalıştay başkanı 
• çalıştayda sunum yapacak personel, örneğin, teklifi geliştirenler ve bilgi 

yönetimi personeli 
Küçük grup kolaylaştırıcısı olarak önerilen kişilerle, bu görevin üstesinden 
gelmeye istekli olup olmadıklarını netleştirmek için irtibata geçilmesi de 
önemlidir. Eğer katılmak istiyorlarsa, küçük çalışma grupları yönetim 
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düzenlemelerinin, çalıştaya katılacak tüm katılımcılar netleştiğinde 
kendilerine gönderileceğini açıklayın. 

 
Ne zaman Önemli personelin çalıştaya katılımı, çalıştayın yeri, tarihi ve saati 

kesinleştiği andan itibaren derhal güvence altına alınmalıdır. 
 
Kim Çalıştay yönetici(leri), önemli personelin çalıştaya katılımının 

sağlanmasından sorumludur. 
 
Görev 2.4: Katılımcı listesinin derlenmesi 
 
Niçin Katılımcı listesinin derlenmesi kritik önemdedir, çünkü eksper(ler), küçük 

grup kolaylaştırıcıları için bilgileri, kısmen katılımcıların bilgi ve tecrübe 
seviyesine göre hazırlama ihtiyacı içindedir. 
Çalıştaya katılan her katılımcıya da birer katılımcı listesinin verilmesi 
yararlı olur. 

 
Ne   Katılımcı listesi şu bilgileri içermelidir: 

• katılımcıların isimleri 
• katılımcının organizasyonu veya bağlı olduğu kurum 
• mümkünse, katılımcının daha önce herhangi bir yerel SED’e katılıp 

katılmadığı 
 
Ne zaman Katılımcı listesinin derlenmesi, paydaşların yanıt vermesi ve önemli bilgi 

sağlayıcıların belirlenmesinden hemen sonra yapılmalıdır (Görev 1.4’e göz 
atınız, ‘Öğrenilenler’). 

 
Kim   Çalıştay yöneticisi(leri), katılımcı listesinin hazırlanmasından sorumludur. 
 
Nasıl Katılımcı listesinin, davete verilen olumlu yanıtlar ile seçilen önemli bilgi 

sağlayıcılarının dikkate alınarak hazırlanması gerekir.  
Çalıştay yöneticisinin, daha önce yerel düzeyde gerçekleştirilmiş bir SED’e 
katılıp katılmadığının belirtmesi, eksper(ler)e yardımcı olacaktır. Bu, 
aşağıdaki yöntemlerin biri veya her ikisiyle beraber yapılabilir: 
• yerel düzeyde bir SED gerçekleştirilirken her seferinde farklı 

organizasyon/bağlı olduğu kurumdan gelen katılımcıların kayıtlarının 
alınması – yeni bir SED gerçekleştirildiği zaman bu kayıtlara 
bakılabilir 

• davet mektuplarına verilecek yanıt fişleri ile birlikte bu bilgilerin temin 
edilmesi (bkz. Görev 2.2) 

Mümkünse, küçük grup kolaylaştırıcılarının isimleri, katılımcı listesine ekli 
bir şekilde verilebilir. 
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Görev 2.5: Gündemin hazırlanması 
 
Niçin Önceden bir gündemin hazırlanması, çalıştayın yapısı ve burada kendi 

rolleri hakkında katılımcılara bir fikir verir. Gündem, daha önce 
katılımcılara davet mektuplarıyla beraber gönderilen SED amaçları 
içerisinde belirtilen çalıştaydan beklenen çıktılara ilişkin bir gösterge sunar. 

 
Ne   Gündem aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

• çalıştayın tarihi, saati ve yeri; 
• konuşmalar, görevler ve kahve araları dahil olmak üzere gündemdeki 

tüm başlıklar için zaman çizelgesi; 
• konuşmalar için, sunum yapacak kişinin adı; 
• tüm konuşmalar için, görevlerin neyi içerdiği ve görevi yerine getirmek 

için yapılan düzenlemelerin kısa bir özet (örneğin, genel oturumda 
beyin fırtınası, küçük gruplarla çalışma); 

• geribildirim oturumları için, kolaylaştırıcının adı. 
Her konuşma ve görev için ayrılan zaman dahil, çalıştayın temel yapısına 
yönelik öneriler, Tablo 1.5’te sunulmaktadır. Yönlendirme Kurulu, 
“hareketli” yaklaşımı benimsediyse, çalıştay yapısına yönelik öneriler, 
Tablo 1.6’da gösterilmektedir. 

 
Ne zaman Gündemin hazırlanması, çalıştayın idaresine katılan önemli personelin 

katılımlarını teyit ettikleri zaman yapılmalıdır. 
 
Kim Çalıştay yöneticisi(leri), gündemin hazırlanmasından sorumludur. 
 
Görev 2.6: Katılımcılar için bilgilerin derlenmesi 
 
Niçin Katılımcılara dağıtılacak bilgiler, farklı kişiler tarafından hazırlandığı ve 

gönderilmeden önce derlenmesi gerektiği için. 
 
Ne Derlenen belgelere eklenmek üzere bir üst yazı oluşturulması gereklidir. 

Katılımcılara gönderilecek üst yazı, şu bilgileri içermelidir: 
• SED’in tarihi, saati ve yeri; 
• çalıştayı organize etmekten sorumlu kişinin irtibat bilgileri; 
• teklifin, çalıştay sürecince etki kestirimine tabi tutulacak boyutları veya 

unsurlarının duyurulması; 
• ilişikteki belgelerin listesi ve genel açıklaması; 
• katılımcıların yerleştirildikleri küçük grup çalışmalarına ilişkin bilgi, 

mümkünse, küçük grup kolaylaştırıcısının adı ve bağlı bulunduğu 
kurum (bkz. Görev 4.1). 

 
Ekler   Bkz. Kutu 2.1 
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Ne zaman Katılımcıların gönderilen belgeleri okuyup özümsemeleri için yeterli bir 

zaman vermek amacıyla, bilgilerin katılımcılara, çalıştayın yapılacağı 
tarihten iki hafta önce postalanması tavsiye edilmektedir. Bununla beraber 
bu görev, bilgileri hazırlamaktan sorumlu personel kendi görevlerini 
bitirene kadar tamamlanamaz (Görev 3.2-3.7). 

 
Kim Çalıştay yöneticisi(leri), katılımcılar için bilgilerin derlenmesinden 

sorumludur. 
 
Nasıl Bu görevi başarabilmek için, çalıştay yöneticisinin, eksper(ler) dahil, 

katılımcılar için bilgilerin hazırlanmasından sorumlu personelle irtibata 
geçmesi önemlidir. Yönlendirme Kurulu’nun tebligatı, farklı bilgi 
kalemlerinin hazırlanmasından kimlerin sorumlu olduğuna ilişkin detayları 
da kapsamalıdır. Eksper(ler), küçük çalışma gruplarının detaylarını, bu 
çalışma gruplarına yerleştirilen katılımcılara da sunmalıdırlar (bkz. Görev 
4.1). 
Çalıştay bilgileri, Yönlendirme Kurulu tarafından planlanan takvime uygun 
olarak hazırlanmadıysa, çalıştaydan elde edilen çıktıların kalitesine yönelik 
bazı sorunlar yaratabilir. Bu durumda çalıştay yöneticisi, Yönlendirme 
Kurulu başkanının destek ve tavsiyelerine başvurmalıdır. 
Bilgiler toparlandığında, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
katılımcılara gönderilmelidir; bilgilerin hazırlanmasında herhangi bir 
nedenle bir gecikme olduysa, daha hızlı bir posta türünü deneyin. 

 
Tavsiye Katılımcılara gönderilen üst yazıda, katılımcıların çalıştay için hazırlanan 

bilgileri, özellikle de teklif belgesini, çalıştaydan önce okumaları 
gerektiğinin vurgulanması önemlidir. Bu, çalıştayda zamandan tasarruf 
edilmesini sağlayacaktır, çünkü katılımcılar teklife aşina olacaklar ve 
böylece etki kestiriminde daha iyi bir konumda olacaklardır. 

  
 
Kutu 2.1: Derlenip katılımcılara gönderilecek bilgiler 
• gündem 
• teklifin uygulanmasından etkilenecek topluluğun veya nüfusun profili 
• sözkonusu topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı 

gruplar 
• uygun olduğu sürece, yerel çevresel koşulların özeti 
• teklifle ilgili kanıtsal verilerin özeti 
• teklifle ilgili deneysel verilerin özeti 
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Görev 2.7: Küçük grup kolaylaştırıcıları için bilgilerin derlenmesi 
 
Ne  Küçük grup kolaylaştırıcılarına gönderilecek bilgilerin hacmi, katılımcılara 

gönderilenle aynı olacaktır; bununla beraber, esas olarak temel çalıştay 
görevleriyle ilgili olarak bazı önemli destekleyici belgelerin de 
gönderilecektir. 
Derlenen bilgilere, aşağıdaki bilgileri içeren bir üst yazının da eklenmesi de 
önemlidir: 
• SED’in tarihi, saati ve yeri 
• çalıştayın organizasyonundan sorumlu kişinin irtibat bilgileri 
• kuşku duyulması halinde eksper(ler)in isim(ler)i 
• tekliflin, çalıştay süresince etki kestirimine tabi tutulacak boyutları ve 

unsurlarının duyurulması 
• teklifin, spesifik olarak kolaylaştırıcının grubunun etki kestirimine tabi 

tutacağı boyutları ve unsurlarının duyurulması 
• ilişikteki belgelerin listesi ve genel açıklamaları 
• etki kestirimi süresince çalıştay görevlerini yönetecek olan küçük grup 

kolaylaştırıcıları için hazırlanan destekleyici materyallerin açıklaması 
 
Ekler   Bkz. Kutu 2.2. 
 
Ne zaman Kolaylaştırıcılara, bilgileri okumaları ve destekleyici belgeleri incelemeleri 

için yeterli zaman vermek amacıyla, bu bilgilerin küçük grup 
kolaylaştırıcılarına çalıştayın gerçekleştirileceği tarihten en az 2 hafta önce 
toparlanması tavsiye edilir. Bununla beraber bu görev, bilgileri 
hazırlamaktan sorumlu personel kendi görevlerini, eksper(ler) ise temel 
çalıştay görevleri için hazırlıkları bitirene (Görev 4.1-4.6) kadar 
tamamlanamaz (Görev 3.2-3.7). 

 
Kim Çalıştayın yöneticisi(leri), küçük grup kolaylaştırıcıları için bilgilerin 

derlenmesinden sorumludur. 
 
Nasıl Bu görevi başarmak için, çalıştay yöneticisinin, bilgileri hazırlamaktan 

sorumlu personel ile değil, aynı zamanda küçük grup kolaylaştırıcıları için 
destekleyici belgeleri hazırlamaktan sorumlu olan eksper(ler) ile de temasa 
geçmesi gerekmektedir. Yönlendirme Kurulu’nun tebligatı, farklı bilgi 
kalemlerinin hazırlanmasından kimin sorumlu olduğunu içermelidir. 
Destekleyici belgeler, Yönlendirme Kurulu tarafından planlanan takvime 
göre hazırlanmadıysa, bu durum, çalıştaydan elde edilmesi beklenen 
çıktıların sonuçlarını da etkileyecektir. Bu durumda çalıştay yöneticisi, 
Yönlendirme Kurulu’nun başkanının tavsiye ve desteğine başvurur. 
Küçük grup kolaylaştırıcıları için bilgi ve destekleyici belgeler 
toparlandığında, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gönderilmelidir; 
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destekleyici belgelerin hazırlanmasında herhangi bir nedenden dolayı bir 
gecikme olursa, daha hızlı bir posta türünü tercih edin. 

 
Tavsiye Üst yazıda, kolaylaştırıcıların, teklifin kendi gruplarında etki kestirimine 

tabi tutulacak boyut ve unsurlarına aşina olmaları gereğinin vurgulanması 
gerekmektedir. Kolaylaştırıcıların kendilerini: 
• aracın uyarlanmış versiyonu (bkz. Görev 4.4) teklifin, kendi sorumlu 

olduğu boyut ve unsurlarıyla ilgili olarak, kendi gruplarının önceliği 
olan, sağlığın belirleyicilerini göstermek üzere işaretlenmiş; 

• temel çalıştay görevleri süresince kullanılacak soru listesi (bkz. Görev 
4.5) ile alıştırmaları tavsiye edilmektedir. 

 
Kutu 2.2: Toparlanıp küçük grup kolaylaştırıcılarına gönderilecek bilgi ve destekleyici 
materyaller 
Bilgi 
• gündem 
• teklifin uygulanmasından etkilenen topluluğun veya nüfusun profili 
• sözkonusu topluluk veya nüfus içerisinde savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı 

gruplar 
• uygun olursa, yerel çevresel koşulların özeti 
• teklifle ilgili olarak kanıtsal verilerin özeti 
• teklifle ilgili deneysel verilerin özeti 
Destekleyici materyaller 
• direktiflerin listesi 
• her küçük grup için uyarlanmış araç/sağlığın belirleyicileri listesi 
• temel çalıştay görevleri için soru listesi 
• kolaylaştırıcının sorumlu olduğu küçük grubun katılımcılarının isimleri ve bağlı olduğu 
kurumlar 
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Bölüm  3: Bilgilerin hazırlanması 
 
Bilgilerin hazırlanmasından sorumlu kişiler, Yönlendirme Kurulu tarafından atanır (bkz. Görev 
1.8). Paydaş katılımlı bir çalıştayı gerçekleştirmek için gerekli olan farkı bilgi türlerini kimi 
hazırlayabileceğine ilişkin öneriler, Tablo 1.1’de gösterilmiştir. SED eksper(ler)i, bu görev içinde 
başat rolü haizdir. 
Yönlendirme Kurulu, SED’in gerçekleştirilmesine yönelik gereksinim duyulan bilgileri de 
belirleyecektir (Görev 1.5 ve 1.8’e bakınız). 
 
Bilgi Hazırlaması Görevlerinin Özeti 
♦  Arka plan bilgileri: SED’e özet niteliğinde giriş ~ Görev 3.1A 
♦  Arka plan bilgileri: yerel bazda gerçekleştirilen SED sürecinin devamı ~ Görev 3.1B 
♦  Teklif belgeleri ~ Görev 3.2 
♦  Topluluk veya nüfus profili ~ Görev 3.3 
♦  Savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize olmuş gruplar ~ Görev 3.4 
♦  Teklifle ilgili olarak yerel çevresel koşulların özeti ~ Görev 3.5 
♦  Teklifle ilgili olarak kanıtsal verilerin özeti ~ Görev 3.6 
♦  Teklifle ilgili olarak deneysel verilerin özeti ~ Görev 3.7 
 
Bölüm 3 için Özet Tablo, her görevi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan girdileri ve her 
görevden elde edilen çıktıların hedefini ve kullanımını ortaya koymaktadır. 
 
Zamanlama 
• SED’in arka planı veya yerel düzeyde devam eden SED sürecinin devamından birisini 

kapsayan belge - Görev 3.1 A veya B – davet mektubu ile birlikte gönderilmek için ilk önce 
hazırlanması gerekir (ve bu nedenle kısa bir süre içerisinde). 

• Geri kalan bilgi/belgeler – Görev 3.2-3.7 – katılımcılar çalıştaya katılacaklarını teyit ettiği 
zaman dağıtılmak üzere hazırlanmalıdır. Sonuç olarak belgelerin hazırlanması için en az 2-3 
hafta, belki daha fazla bir zaman olacaktır. 
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Bölüm 3 için Özet Tablo: Her görevi tamamlamak için gerekli girdiler ve her görevden elde 
edilen çıktıların kullanımı 
 
Her görevi tamamlamak için gerekli 
girdiler 

Görev Görevlerden elde edilen çıktıların 
hedefi/çıktıları 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.8’den 
elde edilen çıktılar; Ek 2 kullanılabilir 

3.1A Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.8’den 
daha önce gerçekleştirilen SED’lerden 
bilgiler 

3.1B Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.2 ve 
1.8’den çıktılar 

3.2 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.5 ve 
1.8’den çıktılar 

3.3 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.3, 1.5 
ve 1.8 

3.4 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.5 ve 
1.8’den çıktılar 

3.5 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.5 ve 
1.8’den çıktılar 

3.6 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.5 ve 
1.8’den çıktılar 

3.7 Çalıştay yöneticisi (tüm katılımcılara 
dağıtılmak üzere) 
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Görev 3.1 A: Arka plan bilgileri: SED’e özet niteliğinde bilgi 
 
Niçin SED konusunda hiç bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan paydaşlar için, 

metodoloji hakkında özet niteliğinde bilgi sağlanması yararlıdır, böylece en 
azından kendilerini temel anlamda şartlara alıştırırlar. Bu bilgilerin 
sunulması, onları çalıştaya katılma konusunda daha güvenli hissetmelerini 
sağlayacaktır. SED’i daha önce duymuş ancak ne anlama geldiği hakkında 
kafasında soru işareti olanlar için bir giriş, bu konuları netleştirir. Sonuç 
olarak, SED’e giriş niteliğinde özet bilginin önceden sunulması, SED 
süresinde değerli vaktin, SED’in genel açıklamalara vakfedilmemesi 
anlamına gelir. 

 
Ne   Girişte aşağıdaki bilgilerin olması yararlıdır: 

• SED sürecinin kısaca ortaya konulması; 
• yöntem/metodolojinin kısaca ortaya konulması; 
• süreçten beklenen çıktılar; 
• bu çıktıların nasıl kullanılacağına ilişkin göstergeler. 

 
Ne zaman SED’e giriş niteliğinde özet bilgi, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısının hemen ardından hazırlanmalıdır. Bu olmaksızın, davet 
mektubunun içinde bulunduğu postalar gönderilemez. 

 
Kim Eksper(ler), büyük olasılıkla SED’e giriş niteliğindeki özet bilgilerin 

hazırlanmasından sorumlu olarak atanır. 
 
Nasıl Ek 2’deki bilgiler, girişin yazılmasına adapte edilebilir. 
 
Tavsiye Girişin, olabildiği kadar net ve sade bir şekilde anlaşılması kolay bir hale 

sokulması önemlidir, aksi takdirde katılımcılar okumak istemeyeceklerdir. 
 
Öğrenilenler SED’e giriş niteliğinde özet bilginin yerel bazda yapılandırılması 

durumunda, sözgelimi, Yerel Stratejik Ortaklık veya Ulusal Hizmet 
Çerçevesi’nin uygulanması gibi, SED’in entegre edildiği stratejik çerçeve 
ile karar verme çerçevesinin belirlenmesi, paydaşları konuya daha ilgili 
kılacaktır. Etki kestiriminin sonuçlarının dikkate alındığı karar verme 
süreci veya çerçevesinin pilot uygulamalarından örnekler için, Tablo 1.8’e 
bakınız.
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Görev 3.1 B: Arka plan bilgileri: yerel düzeyde gerçekleştirilen SED sürecinin devamı 
 
Niçin SED deneyimi kazanan katılımcılar için, yereldeki bir SED’in, giriş ve 

gelişmesinin özeti ile birlikte sunulması daha yararlıdır. Bu onları, sadece 
başarılanlar konusunda değil, aynı zamanda öğrenilenler konusunda da 
geliştirecektir. Bu türden bir özet, metodolojinin yararını gösterecek ve 
böylece katılımcıları, uygun oldukları zaman paydaşların, katılımlarını devam 
ettirmek için teşvik edecek olan katılımcılığın önemini sağlamlaştıracaktır. 

 
Ne   Aşağıdaki bilgilerin içselleştirilmesi önemlidir: 

• yerel bazda kullanılan SED’in içeriği; 
• hali hazırda gerçekleştirilen SED’lerin özet mahiyetinde ortaya konulması 

ve sonuç olarak yapılan başlıca ve önemli değişiklikler; 
• daha önceki SED’lerin geribildirimi ve değerlendirmesi sonucunda yerel 

düzeyde geliştirilen SED sürecinin ana hatlarının belirlenmesi; 
• incelenmekte olan teklifin SED’inden elde edilmesi beklenen çıktılar ve 

dikkate alınacak çerçeve. 
 

Şu hususların da belirtilmesi paydaşlar için ilgi çekici olabilir: 
• SED’in gelecekte yerel düzeydeki olası uygulamaları 
• yerelde uygulanan metodolojinin gelecekteki olası gelişmeleri 
• incelenmekte olan teklife yönelik katkı, SED sürecinin gelişimine 

sebebiyet verebilir 
 
Ne zaman Yerel düzeyde gerçekleştirilen SED sürecinin özeti, Yönlendirme Kurulu’nun 

ilk toplantısından sonra mümkün olduğunca erken gerçekleştirilmelidir. Bu 
olmaksızın, davet mektubu dahil olmak üzere ilk postalar gönderilemez. 

 
Kim Eksper(ler) olasılıkla, yerel düzeyde gerçekleştirilen SED sürecinin özetinin 

hazırlanmasından sorumlu olarak atanacaktır. 
 
Nasıl Özet yazmak için, değerlendirme süreçleri dahil olmak üzere yerel düzeyde 

gerçekleştirilen SED’lerin incelenmesi ve sadece tekliflerde son olarak yapılan 
değişikliklerin değil, aynı zamanda süreçten öğrenilenlerin de özetlenmesi 
gerekmektedir. 
Özetin ilk hali kaleme alındığında, temel belgelerin ve süreçte daha sonra 
gerçekleşecek gelişmelerin, gerçekleştirilen SED’lerin altkümesi olarak 
eklenmesi ve yenilenmesi göreli olarak daha kolay olacaktır. 

 
Tavsiye Özet belgenin mümkün olduğunca anlaşılması kolay, net ve yalın bir şekilde 

yazılması önemlidir, aksi takdirde katılımcılar okumaya yeltenmeyeceklerdir.
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Görev 3.2: Teklif belgesi 
 
Niçin Katılımcılara teklif belgesinin verilmesi, en önemli konudur. Teklifin 

uygulanmasına ilişkin ayrıntıların olmaması, teklifin etkin bir şekilde etki 
kestirimine tabi tutulmasını güçleştirecektir. 

 
Ne • Geçmişe dönük SED’ler için: teklifin en güncel halini dağıtın. 

Geleceğe dönük ve eşzamanlı SED’ler için: uygulanan teklifin bir özetini 
dağıtın (karar vericiler tarafından kabul edilen teklifle farklı olabilir). 

 
Ne zaman Teklif belgesi, Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısının ardından, ikinci 

postalama sırasında dağıtılmak üzere hazırlanabilir (bkz. Görev 2.6 ve 2.7) 
 
Kim Teklifi geliştiren(ler) veya öneren(ler), olasılıkla teklif belgesinin 

hazırlanması için sorumlu olarak atanırlar. 
 
Nasıl • Teklif kısa ise, teklifin belirli boyut veya unsurlarının 

değerlendirileceğine bakılmaksızın, belgenin tamamını gönderin. Bununla 
beraber katılımcılara, teklifin hangi unsur veya boyutlarının etki 
kestirimine tabi tutulacağını belirtin. 
• Teklif uzun ise ve sadece belli boyut ve unsurları etki kestirimine tabi 
tutulacaksa, katılımcılara bazı bağlamsal bilgiler ile arka plan bilgilerini 
vermek için belgenin kalanının ilgili bölümlerini hazırlayın. 
Katılımcılara, teklifin müzakere edilemeyecek boyut/unsurlarının olup 
olmadığını göstermek önemlidir. 

 
Tavsiye Teklifin bölümleri hassas veya hatta gizliyse, katılımcılar, bir üst yazıyla 

bilgilendirilmeliler (Görev 2.6 ve 2.7). 
 
Pilot projelerden  • Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’i için katılımcılara, strateji ve özetinin tevdi 
örnekler  edilmesi amacıyla Eylem Planı gönderilmiştir. 

• Sağlıklı Yaşam Merkezi SED’i için katılımcılara, SYM’de sağlanan 
hizmetlerin detayları ile finansmanın sağlanması için teklifin özeti 
gönderilmiştir. 
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Görev 3.3: Topluluk veya nüfus profili 
 
Niçin SED, bir teklifin uygulanması sırasında yaratabileceği sağlık etkilerine 

yönelik bir bilinç yaratan ve uyandıran bir metodoloji ise, etkilenen 
topluluk veya nüfus ile sözkonusu topluluk veya nüfustaki savunmasız 
grupların mevcut sağlık durumları hakkındaki bilgilerin belirlenmesi ve 
sağlanması temel önemdedir. Sağlığı etkileyebilecek sosyoekonomik 
faktörler hakkında bilgi sağlamak da yararlıdır. 

 
Ne   Bir nüfus profili için veriler, şu hususları kapsamalıdır: 

• toplumun yaş-cinsiyet yapısı 
• toplumun, etnik azınlıklara göre kompozisyonu 
• halkın sağlık durumu verileri 
• halkın sosyoekonomik verileri 
Teklifin uygulanmasından etkilenen topluluğun veya halkın profili 
içerisinde olması gereken tüm veri türleri, Kutu 3.1’de gösterilmiştir. 

 
Ne zaman  Nüfus profili, ikinci postalamada dağıtılmak üzere, Yönlendirme   
   Kurulu’nun ilk toplantısından sonra hazırlanabilir. 
 
Kim Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerde bilgi yönetiminden sorumlu 

personel, olasılıkla, teklifin uygulanmasından etkilenen topluluk veya 
nüfusun profilinin hazırlanmasından sorumlu olarak atanacaktır. 

 
Nasıl Paydaş katılımlı çalıştayı baz alan hızlı etki kestirimi için, bilgilerin 

toplanması ve: 
• hazır durumdaki rutin verilerin; 
• bir kamu yoklamasında olduğu gibi farklı amaçlarla toplanmış ve hazır 

durumda bulunan verilerin derlenmesi normal bir süreçtir. 
Profil bilgilerine, birçok farklı kaynaktan erişilebilir: 
• kamu sağlığı gözlem evi 
• Stratejik Sağlık Otoritesi (SSO), Temel Bakım Birliği (TBB) veya yerel 

konsey içerisindeki diğer birimlerden bilgi ekipleri 
• basılı dokümanlar 
• eski belgeler 
Teklifin doğasına bağlı olarak, yerel gönüllü organizasyonlardan elde 
edilecek veriler de uygun olabilir. 

 
Öğrenilenler Katılımcıların topluluk veya nüfus profiline sahip olmaları önemli olsa da, 

onları verilere boğmamak önemlidir. Teklifin, savunmasız, dezavantajlı ve 
marjinalize olmuş gruplar dahil, yerel halk veya nüfus üzerindeki olası 
etkilerine yönelik kritik bilgilerin seçilmesi en iyi seçenektir. 
Bu bilgileri her an ulaşılabilir olarak sunmak önemlidir. 
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Tavsiye Hazır duruma getirildiğinde nüfus profili, teklifin etkilerinin belirlenip 

değerlendirileceği saç ayaklarından biri olarak kullanılabilir. Teklifin 
uygulanmasından sonra, göstergelerin ve sağlık sonuçlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için yararlı olabilir. 

 
Pilot projelerden  Sağlıklı Yaşam Merkezi SED’ine katılan katılımcılara gönderilen yerel 
örnekler toplum profiline ait veriler, Kutu 3.2’de gösterilmiştir; bu verilerin 

kaynakları, Kutu 3.2 içerisinde küçük kutuda gösterilmiştir. 
 

 

Kutu 3.1: Nüfus profiline dahil edilebilecek veri türleri 
• topluluk veya nüfus içerisindeki birey sayısı 
• topluluk veya nüfus içerisindeki yaş/cinsiyet profili 
• topluluk veya nüfus içerisinde sosyoekonomik gruplaşma 
• topluluk veya nüfus içerisindeki etnik azınlık grupları 
• topluluk veya nüfus bölümlerindeki yoksulluk endeksi 
• istihdam/işsizlik rakamları 
• yararın arttırılması 
• sigara alışkanlıkları, egzersiz gibi sağlık davranışları göstergeleri 
• koroner kalp hastalıkları ve felç, kanser, mental rahatsızlıklar gibi önemli hastalıklara ilişkin 

ölüm ve sakatlık oranları 
• kaza, acile kabul ve hastane kayıt rakamları 
 
Bazı durumlarda çevresel koşullar, nüfus profiline dahil edilebilir 

. 
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Kutu 3.2: Pilot projelerden örnekler ~ Nüfus profili 
Lider organizasyon: Aylesbury Vale İlçe Konseyi 
Teklif: Sağlıklı Yaşam Merkezi 
Yoksulluk verileri 
• İşsiz 
• Etnik azınlık grupları 
• İş sahibi 
• Arabasız 
• Odalarda kalan kişi sayısı 
• Parçalanmış aileler 
• Çocuk Yoksulluk Oranı 
• Gelir Desteği İsteyen Kişi Sayısı 
• İşsizlik Desteği İsteyen Kişi Sayısı 
• Parçalanmış aile sayısı 
Çocuklar için (<16 yaş): 
• Gelir desteği alan aileler 
• Ücretsiz okul yemekleri 
• İlave bir dil olarak İngilizce 
• Eğitim Kayıtları için Özel İhtiyaçlar 
Gençler için: 
• İşsizlik 
• İşlenen suçlar 
Çevre 
• Ev bakım hizmeti isteyen kişi sayısı 
• Kundakçılık sayısı 
• Yakılan araç sayısı 
Sağlık 
• Zihinsel sağlık: komşu arabuluculuğu sayısı 
• Koroner kalp rahatsızlıkları ve felç: standart ölüm oranları 
• Genç yaşta hamile kalanlar (<18 yaş) 
• Uyuşturucu bağımlılarının sayısı  
Öğrenme ve çalışma konusundaki dezavantajlar 
• Özel Ölçülere Sahip Okul Sayısı (OfSTED tarafından) 
• Öğretmen alımı 
• İşsizlik profili: yaş, cinsiyet, etnisite ve yetenek düzeyi itibariyle 
• Okuma düzeyi 
• Yazma düzeyi 
Toplumsal etnik gruplar 
• Etnik azınlıklar 
• Parçalanmış aileler 
• Bakıcılar – yaş, etnisite ve Gelir Desteği itibariyle profil 

Veri kaynakları 
∗ DETR: Yoksulluk Göstergesi 2000 
Endeksi 
∗ Gelir Destek Verileri 1996 
∗ Eğitim Eylem Bölgesi Teklifi 1999  
∗ Aylesbury Vale İlçe Konseyi 
∗ Aylesbury Vale Sağlık Eşitsizlikleri 
Çalışma Grubu Raporu 1998 
∗ Vale Mahalle Aracılık Raporu 
∗ Buckinghamshire Halk Sağlığı Raporu: 
1999; 2000 
∗ Buckinghamshire Sağlık Otoritesi 
∗ Bağımlı Danışma Birliği 2000 
∗ Devam eden Eğitim Hizmeti 
∗ Buckinghamshire Toplum Profili 2000 
∗ Eşit Olma (Thames Valley Kuruluşu) 
∗ 1991 Nüfus sayımı verileri 
∗ İşsizlerin bakımı 1999 (Bakıcı 
Kuruluşu) 
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Görev 3.4: Savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş gruplar 
 
Niçin Eşitlik, SED’in gerçekleştirilmesinin altında yatan değerlerden biridir. 

Uzmanların çoğu, teklifin sadece topluluk/nüfusun sağlığına etkisinin olup 
olmadığının değil; aynı zamanda teklifin, sözkonusu toplum veya nüfus 
içerisindeki savunmasız gruplar için, özellikle sağlık ve/veya diğer 
eşitsizliklerle karşı karşıya olan kişiler için farklı etkileri olup olmadığının 
göz önünde bulundurulmasının önemli olduğuna inanmaktadır. 

 
Ne  Tüm nüfusu etkileyen teklifler için: topluluk veya nüfus içerisinde 

savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş grupları belirleyin 
Nüfus içerisinde belirli bir grubu etkileyen teklifler için: bu durumda, 
olasılıkla bazı hedef gruplar, savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize 
olmuşlardır (bkz., örneğin, Gıda ve Sağlık Stratejisi hedef gruplarının 
sıralandığı Tablo 4.1); bununla beraber, bu hedef gruplar içerisinde, kısmen 
savunmasız olabilecek bir alt-grubun belirlenmesi yararlı olabilir. 

 
Ne zaman Topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize 

olmuş grupların listesi, ikinci postalamada gönderilmek üzere Yönlendirme 
Kurulu’nun ilk toplantısında hazırlanabilir (bkz. Görev 2.6 ve 2.7). 

 
Kim Yönlendirme Kurulu, Görev 1.3 süresince savunmasız, dezavantajlı veya 

marjinalize olmuş grupları belirlemiş olacaktır; bununla birlikte eksper(ler), 
uygun oldukça bu listeyi tamamlayabilir. 

 
Nasıl Eksper(ler) için, tüm savunmasız, dezavantajlı ve marjinalize olmuş 

grupların Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenmiş olmasını sağlamanın 
sistematik bir yolu; hangi savunmasız grupların açıkça dile getirildiğini 
veya etkilenebileceğini belirterek, ve daha sonra hali hazırda belirlenen 
grupların tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol ederek teklifin her 
boyutunun veya unsurunun gözden geçirilmesidir. Bu şekilde, savunmasız 
grupların göreli olarak daha kapsamlı bir listesi oluşturulabilir. 

 
Tavsiye Çalıştaydaki katılımcılara, kendilerini savunmasız, dezavantajlı veya 

marjinalize olmuş hissediyorlarsa, listeyi genişletme fırsatı tanınması 
önemlidir. 

 
Pilot projelerden  Ucuz Konut Politikası hakkındaki SED için savunmasız, dezavantajlı ve 
örnekler  marjinalize olmuş gruplar, Kutu 3.3’te gösterilmiştir. Yaşlılar için 

Handyvan Planı hakkındaki SED içerisindeki savunmasız, dezavantajlı 
veya marjinalize olmuş gruplar, Kutu 3.4’te gösterilmiştir – bu durumda, 
plana göre her durumda savunmasız durumda bulunan yaşlılar, hedef 
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kitledir ve bu grup içerisinde bazı yaşlılar, diğerlerine oranla daha 
savunmasız durumdadır. 

 
 
 
Kutu 3.3: Pilot projelerden Örnekler ~ Savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize olmuş 
gruplar 
Lider Organizasyon: Oxford Kent Konseyi 
Teklif: Ucuz Konut Politikası 
• Düşük gelirli aileler 
• Parçalanmış aileler 
• Birden çok ailenin oturduğu aileler 
• Etnik azınlık grupları 
• Zihinsel sağlık problemleri olan insanlar 
• Evsizler 
• Mülteciler ve sığınmacılar 
• Uyuşturucu ve diğer madde bağımlıları 
• Sağlık veya polis hizmeti veren veya öğretmen olan önemli çalışanlar 

 
Kutu 3.4: Pilot projelerden Örnekler ~ Savunmasız, dezavantajlı veya marjinalize olmuş 
gruplar 
Lider Organizasyon: Chiltern İlçe Konseyi 
Teklif: Yaşlılar için Handyvan Planı 
Bu SED’de hedef kitle, bir ‘savunmasız’ grubu kapsayan yaşlılardır (60 veya daha üzeri 
yaşlar); bununla beraber sözkonusu hedef kitle içerisinde, aşağıdaki gibi diğerlerine oranla daha 
savunmasız konumda olan insanlar da vardır: 
• 80 yaşın üzerindekiler (genel olarak kadınlar) 
• yalnız başına oturanlar 
• suç kurbanı olanlar 
• Pakistan etnik azınlık grubuna mensup olanlar 
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Görev 3.5: Teklifle ilgili olarak yerel çevresel koşulların özeti 
 
Niçin Özellikle yeni altyapı, inşaat veya fabrika yapımı (örneğin, yeni endüstriyel 

gelişim veya ulaşım altyapısı) veya temel yenileme çalışmalarından 
(örneğin, barınma programları veya sosyal olanakların yeniden 
yapılandırılması) birine yönelik projeler olmak üzere bazı teklifler için, 
yerel çevresel koşullar, teklifin uygulanmasıyla gerçekleşebilecek etkilerle 
ilgili olabilir. Böylece katılımcılar için olası sağlık etkilerinden bazılarını 
belirlemek ve nitelendirmek, ilgili herhangi bir çevresel koşula dikkat 
etmeleri için yararlıdır. 

 
Ne Teklifin doğasına bağlı olarak, ilgili bilgi türleri şunları içerebilir: 

• trafik akışı, kavşak noktaları ve en fazla kaza yapılan yerler; 
• toprak, su, hava gibi farklı alanlardaki mevcut kirlilik düzeyi; 
• hakim rüzgar yönü, koku ve baca emisyonu ilgili ise; 
• gürültü alanları; 
• okullar, barınma evleri veya özel toplu konutlar gibi toplum içerisinde 

savunmasız grupların yaşadığı coğrafi alanlar. 
 
Ne zaman Teklifle ilgili olarak yerel koşulların özeti, ikinci postalama sırasında 

dağıtılmak üzere Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında hazırlanabilir 
(bkz. Görev 2.6 ve 2.7). 

 
Kim Yerel yönetimden bir personelin, yerel çevresel koşulların özetini 

hazırlanmasında sorumlu olarak atanması olasıdır. 
 
Nasıl Yönlendirme Kurulu, yerel çevresel koşulların hangilerinin çalıştay 

sırasında dikkate alınabileceği ortaya koyacaktır. Bununla beraber, 
verilerin derlenmesi için personel tarafından eklenecek yerel koşulların 
listesi de sözkonusu olabilir, çünkü yerelde, çok kullanışlı bilgilere sahip 
olacaklardır. 
Bu tür bilgi kaynakları için yararlı bir başlangıç noktası, teklifin doğasıyla 
bağlantılı olarak, Konut, Planlama ve Ulaşım gibi departmanlarının 
desteğiyle beraber yerel meclisin Çevresel Sağlık Departmanı’dır. 
Bununla beraber verilerin, yerel konut organizasyonları gibi farklı 
organizasyonlardan elde edilmesi de gerekli olabilir. 

 
Pilot projelerden  Sağlıklı Yaşam Merkezi SED’i ile ilgili çevresel koşullar, nüfus profiline 
örnekler entegre edilmiştir ve Kutu 3.2’de gösterilmektedir. İlgili çevresel koşulların 

nüfus profiline entegre edilmesi yönteminin önerilmesi beklenmektedir, 
çünkü bu yöntem, katılımcılara gönderilecek belge miktarını azaltmaktadır. 
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Görev 3.6: Teklifle ilgili kanıtsal verilerin özeti 
 
Niçin Kanıtların ahlaki bir şekilde kullanımı, SED’in gerçekleştirilmesinin 

altındaki değerlerden biridir. Ayrıca, SED’in takdire şayan özelliklerinden 
bir tanesi, hem niteliksel hem de niceliksel (ya da niceliksel olmayan) 
verilerin kullanılmasıdır. 
Kanıtsal verilere erişimin sağlanması, bir teklifin olası sağlık etkileri 
hakkında katılımcıların yargılarının şekillendirilmesi temel önemdedir ve 
önerecekleri değişiklikler, bu etkilere yönelik olabilir. 
Kanıtsal veriler, çalıştay sonuçlarının derlenmesi, raporun yazılması ve 
önerilerin bir çerçeveye oturtulmasında eksper(ler) için önemli bir 
destektir. 

 
Ne   Katılımcılara: 

• teklifin belirli bir modelinin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili; 
• sağlık üzerindeki olumlu etkilerin maksimize edilmesi, olumsuz etkileri 

ise minimize edilmesini önerebilecek müdahalelerin etkinliğiyle ilgili 
kanıt türlerinin hazırlanması yararlıdır. 

Topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız grupların, teklifin 
uygulanması sırasında maruz kalabilecekleri farklı etkilerin kanıtlarının 
sunulması da önemlidir. 
Kanıtların içerisindeki boşluklar belirlenebiliyorsa ve/veya etkilerinin veya 
etkisizliğinin belirsiz veya tartışmalı olduğu durumlar katılımcılar için 
yararlıdır. 

 
Ne zaman Teklifle ilgili olarak kanıtsal verilerin özeti, ikinci postalama için 

Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısından sonra hazırlanabilir (bkz. 
Görev 2.6 ve 2.7). 

 
Kim Genellikle eksper(ler), kanıtsal verilerin özetinin hazırlanması için 

atanırlar; bununla beraber, sağlıkla ilgili bir teklifin incelenmesi sözkonusu 
ise sorumluluk, teklifi geliştiren(ler)e verilebilir. 

 
Nasıl Paydaş katılımcı çalıştaylar temelindeki hızlı etki kestirimleri için genelde 

yapılan uygulama, literatürde, gri literatürde veya diğer belgelerde hazır 
durumda bulunan kanıtların özetinin sınırlamasının yapılmasıdır. 
İlgili deneysel verilerin bir özetinin veya hızlı bir değerlendirmesinin de 
eklenmesi olasıdır. Bununla birlikte sözkonusu seçenek, bulunamayacak 
finansal kaynaklar da gerektirebilir. 

 
Öğrenilenler Katılımcılarda deneysel verilerin bir özetinin olması gerekli olmasına 

rağmen, onları bilgiye boğmamak önemli bir husustur. Teklifin sağlık 
üzerindeki olası etkilerinin anlaşılması ve sözkonusu etkilere yönelik 
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olarak teklifte etkili değişikliklerin belirlenmesi için önemli kanıtların 
seçilmesi en iyi seçenektir. 
Bu bilgilerin kolayca erişilebilir bir formatta sunulması da önemlidir. 

 
Tavsiye Sağlık üzerindeki etkilerin kanıtlarının kolayca erişilebilir bir formatta 

sunulmasının bir yolu, küçük yazılar tarafından desteklenen bazı 
diyagramların özetlenilmesidir. Birçok insan, diyagram halinde sunulan 
bilgileri, metin haldekinden daha erişilebilir bulmaktadır. 

 
Pilot projelerden  Uygun bir çözümün katılımcılara ilgili kanıtlarla beraber özet mahiyetinde 
örnekler  sunulması, Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’i için Iona Lidington tarafından 

yapılmıştır. Kendisi, hem etkilerin ve Yönlendirme Kurulu’nun etki 
kestirimine tabi tutulmak üzere seçtiği teklifin bir unsuru olan Eylem 
Planına yönelik müdahalenin etkinliğinin kanıtlarını birleştirmiştir. 
Böylece katılımcılar, sadece kanıtları onlar için kolaylaştırmayıp, aynı 
zamanda kanıtların teklifle ilgili uygulama sürecini de kolaylaştıran (cetvel 
biçiminde) teklifin yanı sıra, deneysel verileri elde edeceklerdir. Ayrıca bu, 
katılımcılara gönderilen belge miktarını da azaltacaktır. 
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Görev 3.7: Teklifle ilgili deneysel verilerin özeti 
 
Niçin Deneysel veriler, teklife etki kestirimi uygulanmasını destekleyen farklı bir 

bilgi kaynağıdır. Diğer SED’lerden elde edilen tecrübeleri gösterir. 
 
Ne Bir teklifle ilgili deneysel veriler, iki olası kaynaktan türetilmiş olabilir: 

• Benzer teklifler veya benzer politika alanlarında gerçekleştirilen 
SED’ler; fakat bu SED’lerin aynı toplum veya grup üzerinde 
gerçekleştirilmiş olması gerekmemektedir. 

• Yerel halk veya topluluk üzerinde ancak farklı türdeki tekliflerde veya 
farklı politika alanlarında gerçekleştirilen SED’ler. 

 
Ne zaman Teklifle ilgili deneysel verilerin özeti, ikinci postalamada gönderilmek 

üzere Yönlendirme Kurulu tarafından ilk toplantıdan sonra hazırlanabilir 
(bkz. Görev 2.6 ve 2.7). 

 
Kim Genellikle eksper(ler), deneysel verilerin özetinin hazırlanması için 

sorumlu olarak atanırlar. Eksper(ler) bölge dışından ise, yerel düzeyde 
yürütülmekte olan SED süreci hakkında yerel halka danışılması önerilir. 

 
Nasıl Paydaş katılımlı çalıştayı baz alan hızlı etki kestirimleri için genel 

uygulama, hali hazırda ulaşılabilir durumda bulunan verilerin 
toplanmasının sınırlanmasıdır. Deneysel verilerin özetlenmesine yönelik 
bir girişim sözkonusu olduğun zaman bu noktanın unutulmaması önem arz 
etmektedir, çünkü bu bilgilerin elde edilmesi kolay değildir. Genellikle gri 
literatürde (örneğin basılmamış raporlar), bazen anekdot olarak, ara sıra 
SED gerçekleştirmiş kişilerin zihninde kayıtlıdır. 
Benzer teklifler hakkındaki SED’ler için 
Bu tecrübe kanyağından elde edilen herhangi bir bilgi, dikkatli bir şekilde 
yorumlanmalıdır. Sadece ilgili nüfusların profillerinin değil - örneğin, 
çalışılmakta olan ile çalışılmak üzere olan-, aynı zamanda teklifin 
uygulanmasının sonuçlarının, tespit edilen olası sağlık etkilerinin ve 
böylece yapılan önerileri etkileyebilecek farklılıklar olup olmadığının 
belirlenmesi için yereldeki koşulların karşılaştırılması önem taşımaktadır. 
Yerel halka ve nüfusa yönelik benzer teklifler hakkındaki SED’lerin 
uygulanabilirliğinin doğrulanması için formüle edilen sorular, Kutu 3.5’te 
gösterilmiştir. 
Aynı toplum veya topluluk üzerindeki SED’ler için 
Bu tecrübe kaynağından elde edilen bilgiler, genel olarak yerel halkın veya 
topluluğun nasıl reaksiyon gösterebileceğini, teklifin uygulanmasından 
nasıl etkilenebileceğini gösterebilir. Örneğin, özellikle bir savunmasız 
grubu hedef alan teklifler için, insanlar, hizmetlerin kullanımından sonra 
bir öneride bulundular mı, değilse neden? Bu tür deneyimler, mevcut SED 
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süresince teklife yönelik değişiklik önerilerinin şekillendirilmesi için 
yardımcı olabilir. 

 
Öneri Deneysel verilere yönelik bazı bilgilerin elde edilmesi güç ise (sözgelimi, 

yayımlanmamış bazı yayınlarla ilgili gizlilik ve duyarlılık sorunu olması, 
veya çalışanların, gerekli bir zaman çizelgesi içerisinde bilgilerin tedarik 
edememesi), pragmatik olun ve yerel SED’lerden elde edilen tecrübelerin 
özetini sınırlayın. Unutmayın ki, bu görevi tamamlamak için sınırlı bir 
zamanınız var. 

 
Öneri Belgelerin katılımcılara gönderilmesi maliyetini azaltmak için, özellikle her 

iki bilgi türünü aynı kişi derliyorsa,deneysel ve kanıtsal verilerin özetinin 
birleştirilmesi, yararlı olabilir. Bununla birlikte iki bilgi grubunun 
birleştirilmesi bekleniyorsa, sunulan bilgi kaynağının netleştirildiğinden 
emin olun. 

 

 

Kutu 3.5: Yerel halka ve nüfusa yönelik benzer teklifler hakkındaki SED’lerin 
uygulanabilirliğinin doğrulanması için kontrol listesi 
• Benzer tekliflerden etkilen nüfus,  

- yaş – cinsiyet yapısı 
- farklı etnik grupların oranı 
- sosyoekonomik faktörler  
- sağlık durumları hakkında  yerel halktan önemli bir farklılık gösteriyor mu? 

• Benzer bir teklif içerisindeki yatırım oranı, şu anki SED süresince değerlendirilen teklif ile 
aynı mıdır? 

• Benzer bir teklifteki hizmet sunumu oranı, şu anki SED süresince değerlendirilen teklif ile 
aynı mıdır? 

• Benzer bir teklifteki hizmet sunumu için yetenek seviyesi, şu anki SED süresince 
değerlendirilen teklif ile aynı mıdır? 
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Bölüm 4: Temel Çalıştay Görevleri için Hazırlık 
 
Temel çalıştay görevleri için hazırlıktaki tüm görevler, teklifi geliştiren(ler) dahil olmak üzere 
diğer personelin desteğiyle eksper(ler) tarafından gerçekleştirilir. 
 
Temel Çalıştay Görevleri için Hazırlık Görevlerinin Özeti 
♦ Teklifin unsur veya boyutları ile katılımcıların küçük çalışma gruplarına yerleştirilmesi ~ 

Görev 4.2 
♦ Teklifin bir bağlama oturtulması ~ Görev 4.2 
♦ Hizmet planlaması için teklifin beklenen sonuçlarının değerlendirilmesi ~ Görev 4.3 
♦ Temel çalıştay görevleri süresince sağlığın belirleyicilerinin seri bir şekilde kullanılması ~ 

Görev 4.4 
♦ Temel çalıştay görevleri için yarı yapılanmış bir yaklaşımın kullanılması ~ Görev 4.5 
♦ Küçük grup kolaylaştırıcıları için bir talimatname derlenmesi ~ Görev 4.6 
 
Bölüm 4 için Özet Tablo, her görevin tamamlanması için gereksinim duyduğu girdileri, hedefi, 
kullanımını ve her görevden elde edilecek çıktıları listelemektedir. 
 
Bölüm 4’te tüm görevlerin tamamlanmasından sonra: kolaylaştırıcılar için hazırlanan bilgiler 
ve destekleyici materyaller, küçük grup kolaylaştırıcılarına dağıtılmak üzere çalıştay yöneticisine 
verilecektir. 
 
Bölüm 4 için Özet Tablo: Her görev için gereken girdi ve görevlerden elde edilen çıktıların 
kullanılması 
 
Görevin tamamlanması için gerekli 
girdiler 

Görev Görevlerden elde edilecek çıktıların 
hedefi ve kullanımı 

Çalıştay yöneticisinden: Görev 2.4’ten 
çıktılar 

4.1 Görev 4.2- 4.4’ün tamamlanması; 
katılımcılara ve küçük grup 
kolaylaştırıcılarına dağıtılmak için 
çalıştay yöneticisi 

Yönlendirme Kurulu için: Görev 1.2’den 
çıktılar; Görev 4.1’den çıktılar 

4.2 Küçük grup kolaylaştırıcılarına 
dağıtılmak için çalıştay yöneticisi 

Yönlendirme Kurulu için: Görev 1.2’den 
çıktılar; Görev 4.1’den çıktılar 

4.3 Küçük grup kolaylaştırıcılarına 
dağıtılmak için çalıştay yöneticisi 

Yönlendirme Kurulu için: Görev 1.2 ve 
1.3’ten çıktılar; Görev 4.1’den çıktılar; Ek 
1’de sağlığın belirleyicilerinin listesi/aracı 

4.4 Küçük grup kolaylaştırıcılarına 
dağıtılmak için çalıştay yöneticisi 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.2’den 
çıktılar; Ek 1’de sağlığın belirleyicilerinin 
listesi/aracı 

4.5 Küçük grup kolaylaştırıcılarına 
dağıtılmak için çalıştay yöneticisi 

Görev 4.1- 4.5’ten çıktılar 4.6 Küçük grup kolaylaştırıcılarına 
dağıtılmak için çalıştay yöneticisi 
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Görev 4.1: Teklifin boyut ve unsurları ile katılımcıların küçük Çalışma Gruplarına 
yerleştirilmesi 
 
Niçin Paydaş katılımlı çalıştayda, kullanılabilecek sınırlı zamanın etkin 

kullanılması ve yararlı ve kullanılabilir çıktılar elde etmek ve etki 
kestirimine tabi tutmak için, temel çalıştay görevlerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla katılımcıların ve teklifin belirli boyutlarının ve unsurlarının küçük 
çalışma gruplarına yerleştirilmesi en iyi seçenek olacaktır. 

 
Ne zaman Teklifin boyut ve unsurları ile katılımcıların küçük çalışma gruplarına 

yerleştirilmesi, paydaşlar çalıştaya katılımcı olarak kayıt yaptırdığı ve 
önemli bilgi sağlayıcılara yönlenildiği zaman gerçekleştirilmelidir. 

 
Kim Eksper(ler), teklifin boyut ve unsurları ile katılımcıların küçük çalışma 

gruplarına yerleştirilmesinden sorumludur. 
 
Nasıl   Küçük grup sayısını hesaplayın 

Paydaşlar davete katılmak üzere cevap verdikleri zaman, katılması 
beklenen sayı bilinecektir. Daha sonra küçük grup sayısının hesaplanması 
sözkonusu olabilir. Çalışma gruplarının 5 veya 6 kişiden oluşmasını 
öneriyoruz (kolaylaştırıcılar dahil) ~ bunun ötesinde, grup dinamikleri, bazı 
katılımcıların daha az katkı sağlayabileceği şekle girebilir. Bununla birlikte 
katılımcı sayısına bağlı olarak, temel çalıştay görevleri hakkında 
geribildirim sağlamak için ihtiyaç duyulan zaman miktarı nedeniyle, daha 
geniş gruplar da gerekli olabilir. Basit bir kural olarak: genel geribildirim 
oturumunda 6 veya daha az sayıda grubun bulunması idare edilebilir 
niteliktedir; 7 veya 8, çalışma grupları belirlenmiş, ve bağlı ve genel 
oturumda geribildirim gereksinimleri konusunda sıkı kurallara tabi ise, 
yönetilebilirdir; 9 veya 10, yeterli zaman dilimi içerisinde yönetilmesi 
zordur; ve geribildirim her gruptan temel bazı noktaların yoğun bir şekilde 
yapılmadıkça, genel geribildirim oturumu, verilen zamanı aşar ve böylece 
tartışma süresini ve görevi veya öncelik sıralamasını kısıtlar. 
Küçük grup kolaylaştırıcılarının katılımlarını teyit edin 
Gerekli sayıda çalışma grubu tesis ettiğiniz zaman, daha önce kolaylaştırıcı 
olarak anlaştığınız kişilerin katılımlarını teyit etmek üzere kendileriyle 
irtibata geçiniz. 
Teklifin, küçük çalışma gruplarına yerleştirilecek boyut veya unsurlarının 
hesaplanması 
Çalışma grubu sayısı tesis edildiği zaman, teklifin boyut veya unsurlarının 
nasıl en iyi yerleştirileceğine karar verebilirsiniz. Bunun yapılabileceği 
birkaç yok var, fakat teklifin, Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen 
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tüm boyut ve unsurlarının kapsanması önemlidir. Daha fazla sayıda çalışma 
grubuna yönelik yönlendirmelerin yukarıda verildiğini unutmaksızın, daha 
çok sayıda çalışma grubu varsa, her gruptan çok fazla şey istenmeden 
teklifin o kadar fazla bir kısmının incelenmesi için kapasite yaratılabilir. 
Her gruba, teklifin 2 veya 3 boyut veya unsurundan daha fazlasını 
yerleştirmemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun ötesinde katılımcılar, her unsur 
veya boyut için temel çalıştay görevlerini tamamlamak için çaba sarf 
edeceklerdir. 
Katılımcıların çalışma gruplarına yerleştirilmesi 
Kaç grubun olacağına ve her çalışma grubuna hangi unsur veya boyutların 
yerleştirileceği belirlendiğinde, katılımcıları, bilgi, deneyim ve teklifin 
belirli bir unsur veya boyutuna yönelik perspektiflerine göre 
yerleştirebilirsiniz. 

 
Öneri Eğer göreli olarak çok sayıda çalışma grubunuz ve etki kestirimine tabi 

tutulacak unsur veya boyutunuz varsa, örneğin, 10 unsur ve 10 grubunuz 
var, her boyut veya unsuru bir gruba yerleştirmekten ziyade, her grubun iki 
boyut veya unsuru etki kestirimine tabi tutmasını isteyebilirsiniz ve iki 
grubun teklifin aynı unsur veya boyutunu etki kestirimine tabi tutmasını 
sağlayabilirsiniz. Bu yöntem, her boyut veya unsurun etki kestirimine 
etraflıca tabi tutulmasını sağlar. Her iki grup da aynı sağlık etkilerini 
tanımlayacak ve teklife yönelik birbirine benzer değişiklik önerileri 
getirecek olmasına rağmen, katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin 
farklılığından kaynaklanan nedenlerle teklife yönelik farklı öneriler de 
getireceklerdir. 

 
Pilot projelerden  Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’i için teklifin boyut ve unsurlarının küçük 
örnekler   gruplara yerleştirilmesi için, Tablo 4.1’e bakınız. 
 
Alternatifler Eğer bir teklif, denetim için birden fazla seçenek içeriyorsa, incelenecek tüm 

bu seçenekleri işleyecek yeterli sayıda küçük grup olduğundan emin olun – 
örneğin, Hava Kalitesi Yönetim Planı SED’indeki 2 çalışma grubu, dörder 
seçeneği değerlendirdiler. Bununla birlikte seçeneklerden her biri temel 
önemdeyse, sözgelimi, bir bölgede sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması 
için iki temel seçeneğe ilişkin bir SED gerçekleştirilmesi aşamasında, her 
seçeneğin birden fazla grup tarafından değerlendirilmesi önerilir. Bu 
varsayımda en az 4 küçük grup olmalı ve gruplardan ikisi, iki seçenekten birini 
değerlendirmelidir. 
Eğer bir teklif, proje yaşam döngüsünün birden fazla aşamasını simgeliyorsa, 
proje yaşam döngüsünün her aşamasının, en azından her aşamanın bir çalışma 
grubu tarafından, fakat tercihen her aşamanın birden fazla grup tarafından 
değerlendirilecek sayıda grup olduğunu temin edin. Sözgelimi teklifin 3 
aşamasının olduğu bir durumda – inşa, işlem ve sonlandırma – en az 3 çalışma 
grubu gerekmektedir. 
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Tablo 4.1: Pilot projelerden örnekler ~ Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’i için teklifin boyut ve 
unsurlarının (Eylem Planı Alanı) küçük gruplara yerleştirilmesi 
 
Katılımcıların, her grupta 4-5 kişi bulunacak şekilde 10 küçük gruba dağıtılmasına karar 
verilmiştir (2 x A, 2 x B, 2 x C, 2 x D, 2 x E). Her grup, 2 ila 4 Eylem Planı Alanını etki 
kestirimine tabi tutacaktır, ancak her grupta 10 veya 11 girişim. 
 

Çalışma       Eylem Planı                           Girişim              Hedef Kitle 
Grubu         Alanı                                       Sayısı 
A                Sağlık Bakımı – Temel            3                        Temel bakıma katılan alıcılar 
                   Bakım                                                                               
 
                   Sağlık Bakımı – İkincil           5                         Hastane ve bakım evlerindeki alıcılar 
                   Bakım                                                                               
 
                   Yaşlılar                                    3                         Huzur ve bakım evlerindeki yaşlılar                 
B                Okullar                                     6                         Okul yaşındaki çocuklar 
 
                  Gençler                                     2                         Gençler 
 
                  Kitle iletişimi                            1                        Genel toplum 
 
                  Süpermarketler                         2                        Gıda alımı yapanlar 
C               Eşitsizliğin azaltılması ve         7                       Düşük gelirli bireyler ve aileler 
                  toplumsal düzenlemeler                                                   
 
                  Etnik azınlık grupları                3                      Etnik Azınlıklar/mülteciler 
D               Çocuk doğurma                        7                       Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, özellikle 
                  çağındaki kadınlar                                             hamileler ve yeni anneler 
                                                                                                            
                  Bebekler ve okul öncesi           3                       Toplumda ve bakım evlerinde bulunan 
                  çağındaki çocuklar                                             bebekler ve okul öncesi çağdaki çocuklar          
E               İşyeri                                         5                        İşgücü 
 
                 Yemek hizmetleri                      5                        Yemek hazırlama yerlerini ziyaret eden 
                                                                                              tüketiciler 
                                                                                              (Özel/kamu) kurumlarında yemek yiyen 
                                                                                               tüketiciler 

 
Tablo 4.1’e Not: ‘Kitle iletişimi’ ve ‘Süpermarketler’ Eylem Planı Alanlarının, “Okullar” ve 
“Gençler” gibi, aynı grupta bulunmasının nedeni, çocuklar ile gençlerin, ailelerin aldıkları 
gıdalardan etkilendiklerine yönelik kanıtların olmasıdır.
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Görev 4.2: Teklifin bir bağlama oturtulması 
 
Niçin Hakim politika çerçevesi içerisinde teklifin öneminin özet bir 

değerlendirmesinin yapılması tavsiye edilir. Bu bilgi, çalıştayın iki temel 
görevi sırasında katılımcılara, fakat özellikle teklife yönelik değişiklik 
önerilerinin oluşturulması ve daha sonra bu önerilerin öncelik sıralamasına 
tabi tutulması sırasında yardımcı olacaktır. 

 
Ne Teklifin bir bağlama oturtulması, teklifin, 4 temel politika alanı olan 

ekonomik, sosyal, çevresel ve sağlık içerisinde yerel, bölgesel ve ulusal 
düzeylerde, hedefleri, amaçları ve öncelikleri karşılayıp karşılamadığının 
değerlendirilmesini içermektedir. 

 
Ne zaman Teklifin bir bağlama oturtulmasına görevi, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısının gerçekleştirilmesini müteakiben başlanılabilir; bununla 
beraber bu görev, Görev 4.1’in çıktılarına ulaşılamadan tamamlanamaz. 

 
Kim Eksper(ler), teklifi geliştiren(ler) ile danışma halinde, teklifin bir bağlama 

oturtulmasından sorumludur. Bu değerlendirme daha sonra, çalıştay 
katılımcıları tarafından çalışma gruplarında kontrol edilecektir. 

 
Destekleyici  Matris 4.1. 
materyaller 
 
Nasıl Teklifin farklı unsur veya boyutlarının, 4 temel politika alanında yerel, 

bölgesel veya ulusal seviyedeki herhangi bir hedef, amaç veya önceliği 
karşılayıp karşılamadığını belirtmek için Matris 4.1’i kullanın. 
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Matris 4.1: Teklifin bir bağlama oturtulması 
 
Eksper(ler) için talimatlar:
• Teklifin ismini yazın 
• Teklifin, etki kestirimine tabi tutulan unsur veya boyutlarını yazın 
• Teklifin belli bir unsur veya boyutunun, dört temel politika alanı için öncelik, amaç veya 

hedefleri yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde karşılayıp karşılamadığını gösteren matrisi 
doldurun. DİKKAT EDİLECEK: Teklifin herhangi bir unsur veya boyutu, birden fazla 
politika düzeyinde birden fazla öncelik, hedef ve/veya amacı karşılayabilir, örneğin yanıtlar 
birbirini dışlamaz. 

 
Teklif: 
 
Teklifin unsur veya boyutu: 
 
Teklifin bu unsuru 
veya boyutu, 
aşağıdaki politika 
alanlarında öncelik, 
amaç veya hedefleri 
karşılıyor mu: 

Toplum 
için 
yerel 
seviyede 

Kendi 
organizasyonu 
için yerel 
seviyede 

Ortak 
organizasyonu 
için yerel 
seviyede 

Ortaklık 
için 
yerelde 

Bölgesel 
düzeyde 

Ulusal 
düzeyde 

Sağlık  
 

     

Sosyal  
 

     

Ekonomik  
 

     

Çevresel  
 

     

 
Çalışma grupları için talimatlar:
• Yukarıdaki matrisi gözden geçirin ve uygun olduğu yerleri değiştirin. 
• Bu bilgileri, iki temel çalıştay görevini gerçekleştirirken ~ sağlık üzerindeki etkilerin 

belirlenmesi (Görev 5.3) ve bu etkilere yönelik olarak teklifte değişiklik önerileri (Görev 5.4) 
~ ve aynı şekilde bu öneriler öncelik sıralamasına tabi tutulurken kullanınız (Görev 5.6).
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Görev 4.3: Hizmet planlaması için teklifin etkilerinin değerlendirilmesi 
 
Niçin Herhangi bir teklifin uygulaması, kamu, özel ve gönüllü sektörlerdeki 

hizmet planlamasında etki yaratacaktır. Bu etkiler tanımlanabilirse, 
hizmetlerin planlanması sırasında dikkate alınabilir. Bununla beraber 
etkiler belirlenmemişse ve bu şekilde hizmet planlaması süresince 
önemsenmemişse, bu ihmal, sonuç olarak toplum sağlığı üzerinde bir etki 
doğurabilir. 

 
Ne   Bu değerlendirmeye yönelik iki yol vardır: 

• Teklifin herhangi bir olası etkisinin, toplumun farklı hizmet 
ihtiyaçlarını değiştirip değiştirmeyeceğinin ve böylece hizmet 
planlaması etkisinin belirlenmesi. 

• Teklifin, aşağıdaki başlıklar açısından mevcut hizmet sunumunda 
herhangi bir değişikliği içeriği içermeyeceğinin belirlenmesi: 
- yapılanma 
- hacim 
- kalite 
- erişilebilirlik 
Eğer öyleyse, bu değişikliklerin sağlık ve böylece toplumun farklı 
hizmetlere yönelik ihtiyaçları üzerinde etki yaratma potansiyelinin olup 
olmadığı. 

Teklifin uygulamasıyla farklı hizmet ihtiyaçlarını etkileyebilecek, ve 
böylece hizmet planlaması için etki yaratacak iki temel yol, Şekil 4.1’de 
gösterilmiştir. 

 
Ne zaman Bu değerlendirmenin ilk aşaması, çalıştay süresince gerçekleştirilebilir. Bu 

değerlendirmenin ikinci aşaması ise, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 
toplantısından sonra başlatılabilir; bununla birlikte bu hazırlıklar, Görev 
4.1’in sonuçlarına ulaşılmadan tamamlanamaz. Bu değerlendirmeler, 
çalıştay sırasında paydaşlar tarafından tamamlanamazsa, eksper(ler) daha 
sonra tamamlamak durumundadır. 

 
Kim Çalıştayda yeterli zaman varsa, değerlendirmenin ilk aşaması, çalışma 

grubundaki katılımcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Eğer zaman yeterli 
değilse, eksper(ler) görevi tamamlamak durumundadır. 
Eksper(ler)in ikinci aşamayı, teklifi geliştiren(ler)le istişare halinde 
hazırlama sorumluluğu vardır. Zaman yeterliyse, çalıştay katılımcıları 
görevleri çalışma gruplarında tamamlayabilir. Zaman yeterli değilse, 
eksper(ler), görevleri tamamlamak durumundadır. 

 
Destekleyici  Matris 4.2 (boş), 4.3 (kısmen doldurulmuş), ve 4.4 (boş). 
materyaller 
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Nasıl Değerlendirmenin ilk şekli: Teklifin sağlık üzerindeki etkileri katılımcıları 

tarafından tanımlandıktan sonra, bu etkilerin hizmet planlaması üzerinde 
etki yaratıp yaratmayacağını da değerlendirebilirler. Matris 4.2, sonuçların 
kaydedilmesi için kullanılabilir. 
Değerlendirmenin ikinci şekli: Eksper(ler), çalıştay süresince katılımcıların 
iş yükünü azaltmak için önceden bazı bilgiler hazırlarlar. Teklifin her 
unsuru için eksper(ler), Matris 4.3 üzerinde hizmet sunumuna yönelik 
değişiklikleri belirler ve kaydeder. Kısmen tamamlanmış kopyalar, teklifin 
çalıştay süresince sorumlu oldukları çalışma gruplarına verilen unsur ve 
boyutlarına göre ilgili grup kolaylaştırıcısına gönderilir. Bu bilgi, sağlık 
hizmeti sunumundaki değişiklikler ve hizmet planlamasına yönelik dolaylı 
faktörlerle aracılık eden etkilerin tanımlanması sırasında katılımcılara yol 
gösterirken kullanılabilir. Sonuçların kaydedilmesi için Matris 4.3, Matris 
4.4 ile birlikte doldurulmalıdır. 

 
Şekil 4.1 
 

Teklifin uygulanması 
 
     
   Hizmet sunumunda 
   değişiklikler 
 

 
Sağlık üzerindeki 

etkiler 
 
 
 

Hizmetler için 
değişen ihtiyaçlar 

 
 
 

Hizmet planlamasına 
yönelik öneriler 
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Matris 4.2: Sağlık etkilerinin sağlık planlamasına olan etkileri, paydaş katılımlı çalıştayda 
belirtilmiştir ~ Görev 5.3 süresince kullanılmak üzere. 
 
Grup çalışmaları için talimatlar:
• Teklifin değerlendirilmekte olan unsur veya boyutlarını doldurun 
• Sağlık üzerinde, sözkonusu unsur/boyutla birlikte tanımladığınız etkiyi doldurun 
• Aşağıdaki matrisi, sözkonusu özel sonucun hizmetlerde bir değişiklik ile sonuçlanıp 

sonuçlanmayacağını ve böylece hizmet planlamasına dolaylı etkisinin olup olmayacağını, 
‘artma’, ‘azalma’ veya ‘değişmedi’ seçeneklerinden birini işaretleyerek doldurun 

 
Teklifin unsur/boyutu: 
 
Sağlık üzerindeki etki: 
 
Bu sağlık etkisi, aşağıdaki hizmetlerden 
herhangi bir tanesinde bir değişiklik 
ihtiyacı olarak sonuçlanacak mı: 

İhtiyaçlarda 
artış 

İhtiyaçlarda 
azalma 

Değişiklik 
yok 

• Sağlık    
• Sosyal hizmetler    
• Süreli bakım    
• Çevresel sağlık    
• Eğitim    
• Çocuk bakım    
• Barınma    
• Toplu taşıma    
• Boş zaman & eğlence    
• Planlama    
• Ticaret standartları    
• Polis    
• Gözaltı hizmetleri    
• İtfaiye hizmetleri    
• Acil durum planlaması    
• Gönüllü sektör    

 

 69



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 

Matris 4.3: Hizmet dağılımındaki değişikliklerin hizmet planlamasına teklifin 
uygulanmasından kaynaklanan dolaylı etkileri 
 
Eksper(ler) için talimatlar: 
• Teklifin adını yazın 
• Teklifin değerlendirilmekte olan unsur veya boyutlarını doldurun 
• Matrisin ilk dört sütununu, teklifin sözkonusu unsur veya boyutunun, hizmet sunumunda bir 

değişiklik yaratıp yaratmayacağı, ve değişikliğin şu değişkenlerden biri veya daha fazlası 
hakkında olup olmadığını belirterek ‘artış’ veya ‘düşüş’ kelimelerinden birini ile belirterek 
doldurun: hacim, kalite, erişilebilirlik veya yapılanma 

 
Teklif: 
 
Teklifin unsur veya boyutu: 

Teklifin söz konusu unsur 
veya boyutları, aşağıdaki 
hizmetlerin herhangi 
birinin sunumunda bir 
değişiklik yaratıyor mu: 

Hacimde 
değişiklik 

Kalitede 
değişiklik 

Erişilebilirlikte 
değişiklik 

Yapılanmada 
değişiklik 

Sağlık 
üzerinde 
etki? 

• Sağlık      
• Sosyal hizmetler      
• Süreli bakım      
• Çevresel sağlık      
• Eğitim      
• Çocuk bakım      
• Barınma      
• Toplu taşıma      
• Boş zaman & eğlence      
• Planlama      
• Ticaret standartları      
• Polis      
• Gözaltı hizmetleri      
• İtfaiye hizmeti      
• Gönüllü sektör      
 

Çalışma grupları için talimatlar: 
Yukarıdaki matrisi gözden geçirin ve aşağıdaki soruları cevaplayın: 
• Hizmet sunumundaki herhangi bir değişim, sağlık üzerinde bir etki yaratabilir mi, ve sağlık 

üzerinde gerçekten etki yaratabilir mi ~ matrisin beşinci sütununun doldurulması? 
• Eğer öyleyse, sağlık etkilerinin, ‘orijinal’ hizmetler veya diğer hizmetlerden birine yönelik hizmet 

planlaması için dolaylı etkileri olacak mı? Yanıtlar, Matris 4.4’ün boşluklarına kaydedilebilir. 
Matris 4.3’ün tamamlanmış eklerinin, Matris 4.4’ün ilgili eklerine ilave edilmiş olduğunu teyit edin 
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Matris 4.4: Hizmet sunumundaki değişiklik sonucu sağlık etkilerinin hizmet sunumunda 
tanımlanan dolaylı etkiler ~ Görev 5.3’te kullanılmak üzere 
 
Çalışma grupları için talimatlar: 
• Değerlendirilmekte olan hizmet sunumlarının doldurulması 
• Sağlık üzerinde hizmet sunumundaki değişikliklerle birlikte tanımlamış olduğunuz etkileri 

doldurun 
• Matrisi, hizmet sunumundaki bir değişiklik sonucunda sağlık üzerindeki etkinin, hizmet 

ihtiyacını ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını, ve böylece hizmet planlaması üzerinde dolaylı 
etki yaratıp yaratmayacağını, ‘artış’, ‘azalma’ veya ‘değişik yok’ seçeneklerini işaretleyerek 
doldurun 

 
Hizmet sunumunda değişiklik: 
 
Sağlık üzerindeki etki: 
 

Hizmet sunumu aracılığıyla 
gerçekleşen bu sağlık etkisi, aşağıdaki 
hizmetlerden herhangi bir tanesinde 
bir değişiklik ihtiyacı olarak 
sonuçlanacak mı: 

İhtiyaçlarda 
artış 

İhtiyaçlarda 
azalma 

Değişiklik yok 

• Sağlık    
• Sosyal hizmetler    
• Süreli bakım    
• Çevresel sağlık    
• Eğitim    
• Çocuk bakımı    
• Barınma    
• Toplu taşıma    
• Boş zaman & eğlence    
• Planlama    
• Ticaret standartları    
• Polis    
• Gözaltı hizmetleri    
• İtfaiye hizmetleri    
• Acil durum planlaması    
• Gönüllü sektör    
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Görev 4.4: Temel çalıştay görevleri süresince sağlığın belirleyicilerinin hızlı bir araç olarak 
kullanılması 
 

Niçin Sağlık belirleyicileri olarak adlandırılan ve sağlığı etkileyen faktörler, 
SED’in iki temel görevinde merkezi özellik göstermektedir: 
• Teklifin sağlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi. 
• Bu etkilere yönelik olarak teklifte ne gibi değişiklikler 

yapılabileceğinin belirlenmesi. 
Bu yüzden sağlığın belirleyicileri, SED ile ilgili herhangi bir araç veya 
yöntemin kalbi niteliğindedir (bkz. Ek 1). 
Katılımcılara, iki temel çalıştay görevini icra etmelerine yardım etmek için, 
grup kolaylaştırıcıları, katılımcıların teklifi değerlendirmeleri içim 
desteklemek amacıyla sağlığın belirleyicilerini kullanabilir. Bu konumda 
kolaylaştırıcıları desteklemek için, sağlık belirleyicileri aracı veya listesi, 
teklifin kendi sorumlu oldukları özel unsur veya boyutları ile ilişkili bir 
şekilde her çalışma grubu için öncelikli olan sağlık belirleyicilerini 
vurgulamak için her grup kolaylaştırıcısına verilmelidir. 

 
Ne zaman Bu görev, Görev 4.1’den elde edilen çıktılar ulaşılabilir olduğu zaman 

gerçekleştirilebilir. 
 
Kim Eksper(ler), temel çalıştay görevleri süresince seri bir şekilde kullanımı için 

sağlığın belirleyicileri aracı veya listesinin hazırlanmasından sorumludur. 
 
Destekleyici Sağlığın belirleyicilerinin aracı/listesi – bkz. Ek 1. 
materyaller  
 
Nasıl Her çalışma grubu için sağlığın belirleyicileri/aracının bir fotokopisini 

çıkartın. Her çalışma grubuna, etki kestirimine tabi tutmak için teklifin belli 
unsur veya boyutunun yerleştirilmesi (bkz. Görev 4.1). Teklifin çalışma 
gruplarına verilen unsur veya boyutları için, sağlık üzerinde etki 
yaratabilecek olan sağlığın belirleyicilerine özel önem verin. Bu nedenle 
her çalışma grubu için, dikkate almak zorunda oldukları teklifin 
unsur/boyutlarının sağlık etkileri aracılığıyla içselleştirilen sağlığın 
belirleyicilerinin gösterilmesi için uyarlanmış aracın bir kopyası olacaktır. 
Kapsamlaştırma sırasında Yönlendirme Kurulu, özel bir unsurun sağlık 
üzerindeki etkileri veya katılımcılar tarafından dikkate alınması beklenen 
sağlığın önemli belirleyicilerini tanımlamış olabilir. Bu bilgiler, çalışma 
grupları için araçların şekillendirilmesinde eksper(ler)i desteklemek ve 
tamamlamak için kullanılabilir. 

Öğrenilenler  Sağlığın belirleyicilerinin aracı/listesinin kullanılması: 
• Katılımcıların gerçekleştirdiği temel çalıştay görevleri ile birlikte 

etkinliğini arttırır. 
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• Etkilerin belirlenmesinin teşvik edilmesiyle temel çalıştay 
görevlerinden elde edilen çıktıların kalitesini, ve aracın olmaması 
durumunda kaçırılabilecek ilgili değişiklik önerilerini arttırır. 

Her çalışma grubu için aracın uyarlanmış versiyonu, ileride etkinliği arttırır 
– katılımcılar, çalıştay süresince zamanın az olması nedeniyle, zamanlarını 
ilgili sağlık belirleyicileri için araç taramakla harcamak zorunda değildirler. 

 
Tavsiye Her çalışma grubunun, kendileri için öncelik taşıyan sağlık belirleyicilerini 

vurgulayan hızlı yanıtları olmasına rağmen, zaman varsa katılımcılara, 
teklifin etki kestirimine tabi tuttukları unsur/boyutları ile ilgili diğer sağlık 
belirleyicilerini araştırma imkanı verilmesi önemli bir husustur. 

 
Türler   Durumunuza bağlı olarak: 

• SED’e yeni olan katılımcılar. Katılımcılara sağlığın belirleyicilerinin 
listesinin/aracının bir nüshasını ve hatta aracın ‘uyarlanmış’ 
versiyonunu da vermemek en iyi seçenektir. Bu durumda araç çok 
kuvvetli olarak görülebilir ve katılımcıları etkileyebilir. 

• Katılımcıların deneyim  kazanması. Katılımcılar SED içinde, ama 
özellikle paydaş katılımlı çalıştayda deneyim kazandığında, aracın, 
görevlerin tamamlanması sırasında bellek yardımcısı olarak 
kullanabilecekleri bir kopyasının kendilerine temin edilmesi yararlı 
olabilir. 

Durumunuz ne olursa olsun, çalışma grubu kolaylaştırıcılarına her zaman 
aracın uyarlanmış versiyonunu verin. 

 
Pilot projelerden  Araç, Ek 2’de yeniden ortaya konulmuş ve her çalışma grubunun 
örnekler  sağlık belirleyicilerini Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’inde (Grup A’dan 

E’ye belirli gruplar) açık bir şekilde belirtmiştir. Bu SED’in, farklı Eylem 
Planı Alanlarıyla ilişkili bir şekilde araştırılması beklenmektedir. Ek 2, 
çalışma gruplarına yerleştirilen Eylem Planı Alanındaki bilgilerin 
sunulduğu, Tablo 4.1 ile ilişkili bir şekilde okunmalıdır.) 
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Görev 4.5: Temel çalıştay görevleri için yarı-yapılanmış bir yaklaşım kullanılması 
 
Niçin Çalıştay sırasında yararlı ve kullanılabilir çıktıların elde edilmesi bekleniyorsa, 

çalışma grubu kolaylaştırıcıları için, iki temel çalıştay görevi için yarı-
yapılanmış bir yaklaşım edinmek önemlidir. Temel çalıştay görevlerinin 
başarılı bir şekilde tamamlanması, katılımcıların teklifin farklı unsur veya 
boyutları hakkında geniş bir perspektif edinmelerini gerektirir. Bu, bazı 
insanlar için ilk bakışta zor görünebilir çünkü sınırsız bir görev olarak 
gözükebilir; bu zorluk, çalıştay süresince kısıtlı bir zamanın olması ile de 
birleşiştir. Böylece yararlı ve kullanılabilir çıktılar elde etmek için, temel 
çalıştay görevlerine bir yapı veya çerçeve kazandırılması tavsiye edilir. 

 
Ne Yapı veya çerçeve ortaya koymanın ve böylece katılımcılara bir odak 

yaratmanın en iyi yollarından bir tanesi, görev içinde bir dizi sorunun formüle 
edilmesidir, örneğin, yarı-yapılanmış bir yaklaşım. 

 
Ne zaman Bu görev, paydaşlar çalıştay katılımcısı olarak kayıt yaptırdıkları ve önemli 

bilgi sağlayıcılarına hitap edildiği anda gerçekleştirilebilir. Daha sonra 
katılımcıların çoğunluğunun bilgi ve tecrübe seviyesinin değerlendirilmesi 
sözkonusu olabilir. 

 
Kim Eksper(ler), temel çalıştay görevleri sırasında hangi soruların sorulmasının 

uygun olacağının karar verilmesinden sorumludur. 
 
Destekleyici  Soru listesi: Seviye 2 ve Seviye 2 – bkz. Ek 3. 
materyaller 
 
Nasıl Temel çalıştay görevleri sırasında hangi soruların kullanılacağı hakkındaki 

karar, şu unsurlardan etkilenecektir: 
• Katılımcıları deneyim seviyesi. 
• Teklifle ilgili olarak elde edilebilir kanıtların doğası ve kalitesi. 
• Teklifle ilgili olarak elde edilebilir kanıtlara ilişkin katılımcıların bilgi 

düzeyi. 
Durumunuza bağlı olarak: 
• SED konusunda yeni veya göreli olarak zayıf bilgi düzeyine sahip 

katılımcılar. Her temel çalıştay görevi için, Ek 3’teki Seviye 1’de olduğu 
gibi belirlenen soruları kullanabilirsiniz. Bu listeyi, kendi koşula ve 
durumunuza göre değiştirin veya düzeltin. 

• Katılımcılar deneyim veya deneysel veriler kazanmaktadır. İki temel 
çalıştay görevi için, Ek 3’teki Seviye 2’de olduğu gibi belirlenen soruları 
kullanabilirsiniz. Bu listeyi, kendi koşula ve durumunuza göre değiştirin 
veya düzeltin. 

• Katılımcıların deneyimlerine ve deneysel verilerin kalitesine bağlı olarak, 
Seviye 1 ve 2’de olduğu gibi soruların bir kombinasyonu da kullanılabilir.
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Görev 4.6: Grup kolaylaştırıcıları için bir talimatname düzenlenmesi 
 
Niçin Grup kolaylaştırıcılarının, SED eksenindeki iki temel çalıştay görevinin 

yönetilmesinden sorumlu oldukları gibi, bir talimatname düzenlenmesinden 
sorumlu olmaları da yararlıdır. Yararlı ve kullanılır çıktıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla grup kolaylaştırıcıları, açık bir ifade ve bir dizi 
talimatla desteklenmezse ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilecek bir dizi 
destekleyici materyal kullanmak ihtiyacı hissederler. 

 
Ne   Talimatname şu bilgileri içermelidir: 

• Çalışma grubu oturumunu ‘açmak’ için talimatlar: 
- çalışma grubu üyelerinin tanıtımı 
- grup yazıcısının atanması 
- genel oturuma geribildirimde bulunmak üzere bir sorumlu atanması 
• Aşağıdaki destekleyici materyallerin nasıl kullanılacağının açıklaması: 
- Teklifin bir bağlama oturtulması (Görev 4.2’ye göz atın): Matris 4.1, çalışma 
gruplarının uygun olması durumunda gözden geçirip değiştirebilecekleri 
teklifin değerlendirilecek olan her unsur veya boyutu için doldurulmuştur; 
- Teklifin sağlık üzerindeki etkilerinin tanımlanması (Görev 5.3): ‘hızlı’ belge, 
örneğin, kolaylaştırıcılar için kendi grupları ile araştırma yapmaları bir öncelik 
olması dolayısıyla sağlığın etkileyen faktörlerin hangisinin veya sağlığın 
belirleyicilerinin gösterildiğini belirten araçlar (örnek olarak bkz. Ek 2); Soru 
listesi (bkz. Görev 4.5, ve Ek 3A) 
- Teklifin, hizmet planlamasına dolaylı etkileri (Görev 4.3): matrisin boşlukları 
4.2 –teklifin sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesinden sonra çalıştay 
süresince doldurulacaktır; Matris 4.3, teklifin, hizmet sunumunda yapılması 
düşünülen değişikliklerin sağlık üzerinde etkisi olup olmayacağının 
belirtilmesi için kullanılabilecek her unsur/boyutu için doldurulacaktır, ki bu 
değişikliklerin hizmet planlamasına da dolaylı etkisi mevcuttur (Matris 
4.2’deki boşlukları doldurun); 
- Teklifteki değişikliklerin belirlenmesi (Görev 5.4): Soru listesi (bkz. Görev 
4.5, ve Ek 3B); 
- Teklife yönelik değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması (Görev 
5.6): Öncelik sıralaması için kriterler 

 
Ne zaman Talimatnamenin iskeletinin oluşturulmasına, Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısından sonra başlanabilir; bununla beraber bu görev, Görev 4.1-4.5’in 
sonuçlarına erişilene kadar tamamlanamaz. 

 
Kim Eksper(ler), grup kolaylaştırıcıları için talimatnamenin toparlanmasından 

sorumludur. 
 
Nasıl Talimatname için temel çerçeve, Kutu 4.1’de gösterilmektedir. Bu çerçeve, her 

SED’in ihtiyaç ve koşullarına göre adapte edilebilir. 
 

 75



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 
Kutu 4.1: Grup kolaylaştırıcıları için talimatname ~ uygun oldukça düzeltin 
Görev 5.3: Sağlık üzerindeki etkilerin belirlenmesi 
Yanıtların kaydedilmesi için gereken materyaller 
• Flip-chart 
• İşaret kalemi (en az 2 tane) 
Destekleyici materyaller 
• Teklifin, çalışma grubunuza yerleştirilen unsur veya boyutunun bildirilmesi 
• Çalışma grubunuz için araştırılma önceliği olan belirleyicileri gösteren sağlığın belirleyicileri 

listesi/aracı 
• Topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı grupların listesi 
• Matris 4.1’in tamamlanmış halleri (teklifi bir bağlama oturtmak) 
• Matris 4.2’nin boş hali, Matris 4.3’ün kısmen doldurulmuş hali, Matris 4.4’ün boş hali (hizmet 

planlaması için dolaylı etkiler) 
Referans bilgisi 
• Nüfus profili 
• Teklifle ilgili olarak yerel koşulların özeti 
• Teklifle ilgili olarak kanıtsal verilerin özeti 
• Teklifle ilgili olarak deneysel verilerin özeti 
Görevin tamamlanması için verilen zaman 
30 dakika 
Talimatlar
1. Üyelerin isim ve bağlı oldukları kurumların isimlerini vererek kendilerini tanıtmalarını isteyin; 

tanışmaya önce kendinizi tanıtarak başlayın. 
2. İki temel çalıştay görevine verilen yanıtları kaydetmek isteyen bir yazıcı belirleyin. 
3. İki temel çalıştay görevi için geribildirimden sorumlu olmak isteyen bir kişi belirleyin. 
4. Temel çalıştay görevleri için grup kolaylaştırıcısı olarak, çalışmalar süresince katılımcılara yardım 

edecek materyallerinizin olduğunu, ancak yanıtlara katkıda bulunmaya da yetkiniz olduğunu 
açıklayın. 

5. Katılımcıların, tamamlanmış olan Matris 4.1’i gözden geçirip, uygun yerlerini değiştirmelerini isteyin.
6. Teklifin, çalışma grubunuzun sorumlu olduğu unsur veya boyutlarının sağlık üzerindeki olası 

etkilerini tanımlayın. Aşağıdaki soruları kullanarak yarı-yapılanmış bir yaklaşım edinebilirsiniz. 
Sağlığın belirleyicilerini gösteren bir araç kullanabilirsiniz, bu araç, mevcut katılımcıların yanıtlarının 
araştırılması amacıyla çalışma grubunuz için önceliklidir. Uygun yerlerde çalıştay için hazırlanmış 
bilgileri dikkate alın (bakınız yukarıda). Teklifin, toplumdaki herhangi bir savunmasız, marjinalize 
olmuş ve dezavantajlı grup üzerindeki etkilerini etki kestirimine tabi tuttuğundan emin olun (bakınız 
liste) ~ katılımcıları, gözden kaçırılmış savunmasız bir grubun var olduğunu hissettiklerinde, listeye 
ilave yapmaları konusunda gevşek bırakın. Zaman yeterliyse, sağlık üzerindeki etkilerinin sonucu 
olarak hizmet planlaması için teklifin dolaylı etkilerine yönelin ~ yanıtların kaydedilmesi için Matris 
4.2, 4.3 ve 4.4’ü kullanın. 

Buraya, eksper(ler) tarafından Ek 3A’dan seçilen soruları giriniz 
Zaman yeterliyse ve tüm görevler tamamlandığında, bazı katılımcılar, teklifin Yönlendirme Kurulu 
tarafından seçilmeyen bazı unsur veya boyutlarının sağlık etkilerini tamamlamak isteyebilirler. Hızlı bir 
şekilde bunu yapmak için kendilerine fırsat verin, ancak Görev 5.4’ün tamamlanması için çalıştay 
zamanını riske atmayın. 
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Kutu 4.1’in devamı: Grup kolaylaştırıcıları için talimatname ~ uygun oldukça düzeltin 
Görev 5.4: Teklifteki değişikliklerin belirlenmesi 
Yanıtların kaydedilmesi için gerekli materyaller 
• Flip-chart 
• İşaretleyici kalem (en az 2) 
Destekleyici materyaller 
• Teklifin, çalışma grubunuza yerleştirilen unsur veya boyutunun bildirilmesi 
• Görev 5.2 ve 5.3’ yanıtlar 
• Çalışma grubunuz için araştırılma önceliği olan belirleyicileri gösteren sağlığın belirleyicileri 

listesi/aracı 
• Topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı grupların listesi 
Referans bilgisi 
• Nüfus profili 
• Teklifle ilgili olarak yerel koşulların özeti 
• Teklifle ilgili olarak kanıtsal verilerin özeti 
• Teklifle ilgili olarak deneysel verilerin özeti 
Görevin tamamlanması için verilen zaman 
30 dakika 
Talimatlar 
1. Hangi sağlık belirleyicilerinin, çalışma grubu tarafından, sağlığa yönelik bir etki olarak 

içselleştirildiğini gözden geçirin (Görev 5.3’e yanıtlar), ve bu belirleyicilerin hangisinin, diğerlerinden 
daha etkili olduğuna karar verin. Bunları, teklife yönelik değişiklik önerilerinin, olumsuz etkileri 
minimize etmek, olumlu etkileri maksimize etmek üzere tasarlamak için bir odak noktası olarak 
kullanın. Yardımcı olursa araca da göz atabilirsiniz. 

2. Teklifin uygulanmasının etrafındaki engeller ve tehditler ile anlaşmazlıkları inceleyin (Görev 5.2’ye 
verilen yanıtlar). 

3. Savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı grupların sağlığı dahil olmak üzere teklife yönelik 
sağlığı geliştiren ve koruyan değişikliklerin belirlenmesi (bakınız liste). Aşağıdaki soruları kullanarak 
yarı-yapılanmış bir yaklaşım edebilirsiniz. Yardımcı olursa araca da göz atabilirsiniz. Uygun oldukça 
çalıştay için hazırlanan bilgileri (bakınız yukarıda) dikkate alınız. Teklifte değişiklik yaratacak 
önerilerin hiçbirinin, topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş veya 
dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığından emin olun. 

Buraya, eksper(ler) tarafından Ek 3B’den seçilen soruları giriniz 
Bu göreve ayrılan zamanın sonuna doğru (~5-10 dakika), özellikle katılımcılar sorulardan kaçmaya 
başladılarsa, varlığı sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratacak herhangi bir şeyin eksik olu olmadığını 
sorabilirsiniz. Teklife eklenecek herhangi bir önerinin, topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, 
marjinalize olmuş veya dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığından emin olun. 
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Bölüm 5: Çalıştay Görevleri 
 
Çalıştay Görevlerinin Özeti 
♦ Grafiti duvarı ~ Görev 5.1 
♦ Teklifin uygulanmasına yönelik engeller, tehditler ve anlaşmazlıkların tanımlanması ~ Görev 

5.2 
♦ Sağlık üzerindeki etkilerin belirlenmesi ~ Görev 5.3 
♦ Teklife yönelik etkilerin belirlenmesi ~ Görev 5.4 
♦ Sağlık etkilerinin ve teklife yönelik değişiklik önerilerinin geribildirimi ve tartışılması ~ 

Görev 5.5 
♦ Teklife yönelik değişiklik önerilerinin öncelik sıralamasına tabi tutulması ~ Görev 5.6 
 
Bölüm 5 için Özet Tablo, her görevin tamamlanması için gereken girdileri ve her görevden elde 
edilen çıktıların hedefi ile kullanımını sıralamaktadır. 
 
Bölüm 5 için Özet Tablo: Her görevin tamamlanması için gerekli girdiler ve her görevden 
elde edilen çıktıların kullanımı 
 
Girdiler Görevler Çıktılar 
 5.1 Görev 6.2’nin tamamlanması için eksper(ler) 
 5.1’e 

alternatif
Görev 6.2’nin tamamlanması için eksper(ler) 

 5.2 Görev 6.3’ün tamamlanması için eksper(ler) 
Yönlendirme Kurulu’ndan: organizasyon 
veya ortaklıktaki SED’i destekleyici değerler 

5.2’ye 
alternatif

Görev 6.3’ün tamamlanması için eksper(ler) 

Teklif belgesi; bilgilerin hazırlanmasından 
sorumlu personelden: kanıtsal veriler; 
deneysel veriler; nüfus profili; savunmasız 
gruplar; yerel çevresel koşullar; 
eksper(ler)den: talimatname; işaretlenen 
araçlar – hazır metinler; soru listesi; Matris 
4.3 (kısmen doldurulmuş); Matris 4.2 ve 
4.4’ün boşlukları 

5.3 Görev 6.4’ün tamamlanması için eksper(ler) 

Görev 5.2 ve 5.3’ten çıktıları; teklif belgesi; 
bilgilerin hazırlanmasından sorumlu 
personelden: kanıtsal veriler; deneysel 
veriler; nüfus profili; savunmasız gruplar; 
yerel çevresel koşullar; eksper(ler)den: 
talimatname; soru listesi; 

5.4 Görev 6.5 ve 6.6’nın tamamlanması için 
eksper(ler) 

Görev 5.3 ve 5.4’ten elde edilen çıktılar 5.5 Görev 6.5 ve 6.6’nın tamamlanması için 
eksper(ler) 

Görev 5.3 ve 5.4’ten elde edilen çıktılar; 
Yönlendirme Kurulu’ndan: öncelik 
sıralaması için kriterler 

5.6 Görev 6.5 ve 6.6’nın tamamlanması için 
eksper(ler) 
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Görev 5.1: Grafiti duvarı 
 
Ne Resmi çalıştay yapısından önce, katılımcılar için ısınma niteliği taşıyan bir 

çalışmadır. 
 
Ne zaman Kayıt sırasında (bkz. Şekil 1.1) 
 
Soru ‘Sizce, sağlık ne demektir?’ 
 
Niçin Bu görev, katılımcıların çalıştayın genel amacına rahatlatıcı bir şekilde 

konsantre olmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılara, 
sağlığın birçok farklı anlamını sunmak için önemli bir aktivitedir. Ayrıca 
her katılımcıya, toplumsal olarak baskı altında kalmaksızın, bu farklılıkları 
değerlendirme ve kendisine yansıtma imkanı da sunmaktadır. 
Katılımcıların çoğunluğunun bir diğerini tam olarak tanımadığı veya 
şimdiye kadar birbiriyle hiç çalışmadığı durumlarda oldukça yararlıdır. 
Bu görev, yanıtların birçoğu, sağlığın belirleyicilerini veya sağlığı 
etkileyen faktörleri yansıtan geniş bir model üzerine kurulu tanımlara 
açıklama getirdiği için de önemlidir. Böylece Grafiti duvarına yazılan 
yanıtlar, çalıştayın ana temasına vurgu yapmak üzere çalıştayın temel 
kolaylaştırıcısı tarafından da kullanılabilir. 
Grafiti duvarının ilave avantajları: 
Grafiti duvarının yapımı ve oturum aralarında okuma sırasında katılımcılar 
birbirleriyle etkileşim kurarlar. 
Bazı kişiler yaratıcı ve komik yanıtlar vermiş ve diğerleri resim çizmiş 
olabilir. Tüm bunlar alıştırmadan alınan zevki arttırır. 

 
Kim   Bu görev için gerekli personel: 

• Kayıt masasında çalıştay yöneticisi(leri) 
• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• Katılımcılar 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 

• Post-it kağıtları veya benzer kalemler 
• Ana salonun önündeki duvara, üzerinde ‘Grafiti Duvarı’ ve/veya 

‘Sizce, sağlık ne demektir?’ yazılı bir başlık atılmış, en az 4 flip-chart 
kağıdı 

 
Verilen zaman  Kayıt süreci (genellikle 30 dakikalık süreler) 
 
 
Nasıl Her katılımcıya kayıt sırasında 1 ila 5 post-it kağıdı verilmiştir. 

Katılımcılardan, kendilerine göre sağlığın ne anlama geldiğini bir veya 
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daha fazla kağıda yazmaları istenmiştir, daha sonra çalıştay başlamadan 
önce bu kağıtları, Grafiti duvarına yapıştırın. [DİKKAT EDİLECEK: Bazı 
insanlar sadece bir kağıt, diğerleri ise birden fazla kağıt kullanabilir.] 
Notlar Grafiti duvarına yapıştırıldığında, çalıştayın ana kolaylaştırıcısı, 
benzer tanımları gruplayarak düzenler. 
Katılımcılar çay/kahve içerken, konuşurken ve iletişim halindeyken, 
çalıştayın ana kolaylaştırıcısı katılımcıları, Grafiti duvarına en az bir katkı 
sağlamaları konusunda teşvik etmelidir. 

 
Öğrenilen noktalar Bu görevin, temel çalıştay başlamazdan önce gerçekleştirilmesi en iyi 

seçenektir. Alıştırmayı, temel çalıştayın bir parçası olarak gerçekleştirdik. 
Her ne kadar çok yararlı bir aktivite de olsa, sağlık etkilerinin belirlenmesi 
ve bu etkilere yönelik olarak teklifi değiştirmesi için yollar önerilmesi gibi 
temel çalıştay görevlerinden zaman çalmaktadır. 

 
Türler Bazen, duvar geliştikçe, yakın olan katılımcılar tarafından duyulabilecek 

kısa yorumlar yaparım. Çalıştayın temel görevlerine girişimde 
zikredebileceğim bazı açıklayıcı veya tanımlayıcı tanımları da seçerim. 

 
Alternatifler Eğer katılımcıların çoğunluğu, birbirlerinin sağlık hakkındaki görüşleri 

konusunda yeterli bilgi sahibi olacak kadar bir arada çalışmışlar veya iki 
veya daha fazla SED içerisinde bulunmuşlarsa, Grafiti duvarı için diğer 
soruları araştırabilirsiniz. Örneğin: 
• Sizin sağlık hakkındaki değerleriniz nelerdir? 
[ÖNEMLİ: bazıları bu soruyu büyük ihtimalle zor bulacaklardır çünkü 
katılımcılar sağlıkla ilgili değerlerini bilinçli bir şekilde yansıtmamışlardır 
~ ve sıklıkla ‘değer’ kelimesiyle ne kastedildiği sorulmaktadır.] 
• Organizasyonunuzun veya ortaklığınızın bir SED gerçekleştirirken 

altında yatan değerler nelerdir? 
 
Pilot projelerden  
örnekler 

• Katılımcıların, Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’inden ‘Size göre sağlık ne 
demek?’ sorusuna verdikleri yanıtlar, Kutu 5.1’de gösterilmiştir. 

• Katılımcıların, bir SRB Programında Barınma Alanı SED’inden ‘Sağlık 
hakkındaki değerleriniz nelerdir?’ sorusuna verdikleri yanıtlar, Kutu 
5.2’de gösterilmiştir. 

• Katılımcıların, Yeni Yerleşimler ve Hızlı Transit Sistemi SED’inden 
‘Organizasyonunuzun veya ortaklığınızın bir SED gerçekleştirirken 
altında yatan değerler nelerdir?’ sorusuna verdikleri yanıtlar, Kutu 
5.3’te gösterilmiştir. 
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Kutu 5.3: Pilot projelerden örnekler ~ SED hakkında değerler 

Lider organizasyon: Cambridge ve Huntingdon Sağlık Otoritesi 

Teklif: Yeni Yerleşimler ve Hızlı Transit Sistemi 

• Sağlığın geliştirilmesi ve zararlardan korunma 
• Eşitlik 
• Bir resmin paylaşılması – ‘herkes bilir’ uydurmasının yanlışlığının kanıtlanması 
• Ortak çalışma 
• Profesyonel uzmanlık dahil, uzman bilgisinin ve toplum içerisindeki gerçek uzmanların 

kullanılması 
• Değerlendirme 
• Sağlığın geniş çaptaki belirleyicilerine odaklanılması 
• Yerel halkın dahil edilmesi – katılma hakları vardır 
• Büyük bir resim üzerinde çalışırken yerel konular üzerine yoğunlaşılması 
• Diğer etki değerlendirme yöntemleriyle iletişim 
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Kutu 5.1: Pilot projelerden örnekler ~ ‘Sizce, sağlık ne demek?’ 

Lider organizasyon: Merton, Sutton & Wandsworth Sağlık Otoritesi 

Teklif: Gıda ve Sağlık Stratejisi 

• Mutlu olmak ve istediğim şeyi istediğim zaman yapmak 
• İstediğim şeyi istedim sürece yapabilme yetisi 
• Sağlık, boş zamanın daha iyi kullanılması anlamına gelebilir: daha az hazır gıdalar = daha fazla 

para 
• Yemek pişiren ailelerin sosyal yönleri 
• Bana aile ve iş hayatımda, boş zaman ve hobi/aktivitelerimde beni daha fazla eğlendirecek bir 

hayat kalitesinin sağlanması 
• Sahip olduğum şeyler için memnun olmak 
• Boğuluyormuşum gibi hissetmemek 
• Hasta olmamak, zinde olmak ve kontrollü olmak 
• Metabolizmanıza göre mümkün olduğunca zinde olmak – doğal yiyecekler, dengeli gıdalar yemek 

– her gün maruz kaldığımız harici etmenlere, özellikle besin zincirine karşı bilinçli olmak 
• Sağlıklı olmak demek, tam bir esenlik duygusu demektir: fiziksel ve zihinsel – dış dünya ile iyi bir 

iletişim içerisinde olma hissi 
• Her sabah mutlu kalkmak 
• İstediğim her şeyi yapabilmek – fiziksel kapasite, zihinsel kapasite ve zaman! 
• Zihinsel ve fiziksel esenlik 
• Zinde hissetmek ve hayattan tat almak 
• Mutlu olmak ve enerjik ve istekli olmak 
• İyi hissetmek, hayatın tadını çıkarmak – bir şeyin en iyisini elde etmek 
• Sağlık, zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsaldır. 
• Yapabileceklerimin hepsini yapmak 
• Sağlık, fiziksel, zihinsel ve ruhsal esenlik durumudur 
• Sağlık, zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak esenlik duygusudur! İyimserlik, hayatın tadı 
• Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak iyi olmak ve hayatı daha anlamlı kılmak için istediğim ve 

eğlendiğim birçok şeyi yapabilmek 
• Vücudunuzun kondisyonu ve etkili çalışması 
• Herhangi bir endişe olmaksızın tüm vücut fonksiyonlarının çalışması 
• Zinde olmak, iyi olmak, doğru türde gıdalar tüketmek, mutlu olmak 
• İyi olmak ve iyi hissetmek 
• Hayatı, hem dolu dolu hem de eğlenceli bir şekilde yaşayabilmek. Bunun hem ailem hem de 

arkadaşlarım için geçerli olacağından emin olmak 
• Daha mutlu bir yaşam, daha az olumsuz gün 
• Dolu dolu ve aktif bir yaşam sürdürebilmek 
• Az tuzlu yoğun lifli dengeli besinler, zararlı kimyasallardan uzak, düzenli egzersiz 
• Bir yaşam kalitesi elde edebilme şansı yakalamak 
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Kutu 5.2: Pilot projelerden örnekler ~ Sağlık konusundaki değerler 

Lider organizasyon: Cambridge ve Huntingdon Sağlık Otoritesi 

Teklif: SRB Programı – Barınma Konusu 

• Eşitlik ve adalet 
• Fakir ve en marjinalize olmuş kişilerin karar verme sürecine dahil edilmesi 
• Tedavi ve iyileştirmeye yönelik dar bakış açısından daha önemli olan sağlığın daha geniş 

belirleyicilerine yoğunlaşılması 
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Görev 5.2: Teklifin uygulamasına yönelik engeller, tehditler ve anlaşmazlıklar 
 
Ne Katılımcıların, resmi çalıştay yapısı sırasında gerçekleştirdikleri ilk 

görevdir. Katılımcıların, çalıştay amaçlarına odaklanmasına yardım etmek 
için tasarlanmış önemli bir hazırlık çalışmasıdır. Standart SED metnindeki 
Politika Analizi olarak genellikle atıfta bulunulan belgenin unsurlarından 
geliştirilmiştir. 

 
Ne zaman Genel toplantı sürecince (bkz. Şekil 1.1) 
 
 
Sorular  

• Teklifin uygulanmasına yönelik engeller veya tehditler nelerdir? 
• Teklifin başarılı bir şekilde uygulanmasını etkileyebilecek potansiyel 

anlaşmazlık konuları var mıdır? 
 
Niçin  Bu görevin temel amacı, teklifin uygulanmasının etrafındaki zorluklara 

yönelik düşünce üretilmesidir. Bu iki nedenle önemlidir: 
• Öncelikli neden. Teklifin uygulanmasının etrafındaki tanımlanmayan, 

kabul edilmeyen ve idare edilmeyen zorluklar, teklifin hali hazırda 
gerçekleştirdiği olumlu etkileri de engelleyebilir. Toplumdaki 
savunmasız, marjinalize olmuş ve dezavantajlı grupları hedef alan ve 
görünürde sağlık üzerinde sadece olumlu bir etkiye sahip olduğu 
düşünülen teklifler veya ihtilaflı tekliflerden birisi dikkate alındığında 
bu durum özellikle önemlidir. Çalıştay süresince zorlukların 
tanımlanması, sadece bu zorlukları açığa çıkarmaz, aynı zamanda 
sağlığı korumak ve geliştirmek için yapılan değişiklikler dikkate 
alındığında katılımcıların göz önünde bulunduracakları bir hatırlatma 
aracı olarak hizmet eder. 

• İkincil neden. Çalıştayın bazı katılımcıları, teklife yönelik olarak 
kuşkucudurlar veya SED’in yararsız olduğunu düşünebilirler (bunu 
uyuşturucu bir yöntem olarak görmek). Bu alıştırma, herhangi bir 
olumsuz düşüncenin, yapılanmış ve kolaylaştırılmış bir şekilde yararlı 
ve kullanılabilir bir şekle dönüşmesine yardım eder. 

 
Kim Bu görev için gerekli personel: 

• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• Çalıştayın ana yazıcısı 
• Katılımcılar 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 

• Flip-chart ve işaret kalemi 
• Katılımcıların not defteri/kağıdı 
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Verilen zaman Beyin fırtınası: 10 dakika 
 Geribildirim: 10 dakikada tutmaya çalışın 
 
Nasıl Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı katılımcılardan, eğer az sayıda katılımcı 

varsa (örneğin 20 veya daha az) ikili gruplar halinde, 20’den daha fazla bir 
katılımcı olursa 3’lü veya 5’li gruplar halinde çalışılmasını ister. Her çifte 
veya gruba, kendi aralarında bir yazıcı ve geribildirimi yapacak bir sorumlu 
belirlemelerini sorun. Daha katılımcıların şu konularda düşünce üretmeleri 
istenir: 
• Teklifin uygulanmasına yönelik engeller veya tehditler 
• Uygulamanın etrafındaki olası anlaşmazlıklar 
Her grubun, tehdit ve engeller ile anlaşmazlıklara yönelik düşünce 
üretmeleri için beşer dakikaları vardır. Tüm çiftler/gruplar önceden 
bitirdikleri açıkça olmadıkça katılımcılara, ilk 5 dakika bittiği zaman beyin 
fırtınasının 10 dakika sonunda biteceğini söyleyin. 
Katılımcılar beyin fırtınasını sonlandırdıkları zaman, çift/grupların 
geribildirim yapmak için sorumlu olarak belirlediği kişilere, kendilerinden 
önceki bilgiler ve görüşleri tekrarlamaksızın hızlı bir şekilde sunuşlarını 
gerçekleştirmelerini isteyin. Çalıştayın ana yazıcısı, verilen yanıtları, ön 
odadaki flip-chart’a kaydetmelidir. Bu oturumu, tartışma platformu olarak 
görmeyin. Geribildirimin sonunda çalıştayın ana kolaylaştırıcısı, önemli 
engelleri, tehditleri ve anlaşmazlıkları özetlemeli ve katılımcılardan, 
teklifte sağlık etkilerine yönelik değişiklikler göz önünde bulundurulduğu 
zaman bunları unutmamalarını istemelidir. Bu yanıtların, temel çalıştay 
görevleri süresince görünür ve ulaşılabilir bir yerde olmasını unutmayın.  

 
Öğrenilenler Bu çalışmanın, sağlık etkilerinin belirlenmesinden önce yapılması en 

iyisidir çünkü bir teklifin uygulanmasının, her ne kadar olumlu sağlık 
etkileri için tasarlanmışsa da bu sonuçları garanti etmediğinin katılımcılar 
tarafından anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca SED’in 
gerçekleştirildiğinde, olumlu ve olumsuz etkilerin araştırılması ihtiyacına 
bir giriş şeklinde faaliyet gösterir. 

 
Tavsiye Gerçekten bazı katılımcılar, özellikle çalıştayın resmi yapısı içerisinde 

gerçekleştirdikleri ilk görev ise bu çalışmayı olumsuz bir şekilde 
nitelendirebilirler. Görevin, teklifi geliştirenlerin bir eleştirisi olarak değil, 
ancak sağlıkla ilgili olumlu çıktıların ortaya konulması gereken durumların 
farkında olmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulamak önemlidir. 
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Öneriler Bazı katılımcılar, engel ile anlaşmazlık arasındaki farkı algılamazlar; 

gerçekten bir anlaşmazlık, uygulamada bir engele dönüşebilir. Bununla 
beraber ‘engeller’, kısa vadeli ve sürdürülebilir olmayan projeler için 
finansman örneğinde olduğu gibi anlaşılır manilerdir; halbuki 
anlaşmazlıklar, farklı fikirler, davranışlar, amaçlar, hedefler ve ilgilerden 
kaynaklanabilecek zorluklardır. Bununla beraber her zaman bazı 
katılımcılar, bir engeli anlaşmazlık veya bir anlaşmazlığı engel olarak 
niteleyeceklerdir. Sonuçta bu önemli bir husus değildir. Önemli olan, bu 
zorlukların tanımlanmış olması, dile getirilmesi ve dikkate alınmasıdır. 

 
Alternatifler Bir teklifin etrafındaki engel/anlaşmazlıkların katılımcılar tarafından iyi 

derecede bilindiği ve kabul edildiği hissediliyorsa, veya soru, özel bir 
teklife göre uygun değilse, aşağıdaki unsurları araştırabilirsiniz: 
• SED’in altında yatan değerler ile teklifin amaç ve hedefleri arasında 

anlaşmazlıklar mevcut mudur? 
Eğer bu alternatifin araştırılması bekleniyorsa, SED’in altında yatan 
değerlerin, Yönlendirme Kurulu tarafından ısınma niteliğinde bir çalışma 
(örnek olarak bkz. Kutu 5.3) olarak tanımlanması ve daha sonra da çalıştay 
katılımcılarıyla önceden iletişime geçilmesi gerekmektedir. 
Bu sorunun, sadece teklifin uygulanmasından derhal etkilenen halkın değil 
ancak nüfus ölçeğinde yarar sağlayacak bir teklife göre araştırılması uygun 
olacaktır; örneğin teklif, yeni bir atık yönetim tesisinin kurulmasıyla 
ilgiliyse. 

 
Pilot projelerden Sağlıklı Yaşam Merkezi SED’inden bir teklifin uygulanmasına yönelik 
örnekler  tehditler veya anlaşmazlıklar, Kutu 5.4’te gösterilmiştir. 
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Kutu 5.4: Pilot projelerden örnekler ~ Teklifin Uygulanmasına yönelik olası tehditler ve 
anlaşmazlıklar 

Lider Organizasyon: Aylesbury Vale İlçe Konseyi 

Teklif: Sağlıklı Yaşam Merkezi (SYM) 

Tehditler: 
• Finansman 5 yılın sonunda biter – daha sonra ne olur? 
• Toplum SYM’yi kullanmazsa ne olur? 
• Bina yeteri kadar büyük olacak mı? 
• İnsanları bölgeye getirme zorluğu 
• Finansman, SYM’yi kullanma sayısıyla ilgilidir 
• Hizmetler, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayacak mı? 
• Yereldeki gençlerin sosyal olmayan davranışları 
• Bölgenin kötü olan özelliklerine yönelik medyanın yoğunlaşması 
• SYM’deki bazı hizmetlerin maliyeti – örneğin kafelerdeki fiyatlar 
• Güvenlik konuları 
• Vandalizm 
• İşe alımdaki zorluklar 
• SYM’deki hizmetleri sağlayan ortakların geri çekilmesi 
• Yönetimde zorluklar 
• Kendilerine hizmet sağlanan insanların kendilerine olan saygısından ötürü olası bir kabul 

yetersizliği 
• Yereldeki alışveriş merkezlerinin iflası ve bunun SYM’de zincir etkisi yaratması 
• SYM’nin birden fazla sektör tarafından kontrol edilmesi 
Anlaşmazlıklar: 
• Kullanıcılar arasında, örneğin SYM’nin kullanılması sayısı veya SYM’nin farklı kullanımları 
• Merkezi kullanan belli gruplar arasında, örneğin gençler ve yaşlılar veya çoğunluk ve azınlık 

grupları arasında 
• Ortaklar arasında binaların kullanımı konusunda 
• Amaçlar hakkında – hizmet sağlayan her organizasyonun, SYM’den farklı bir ajandası olacaktır
• Organizasyonlar arasında kıdem konusunda – bazı hizmetler, SYM’nin açılışından itibaren 

sunulmaya başlanacaktır, diğerleri ise bu hizmetlerle daha sonra tanışacaktır 
• Bazı gruplar, toplum içerisinde kendilerini dışlanmış hissederler ve bunun gibileri hizmetleri 

benimsememe konusunda direnebilirler 
• Kültürel hoşgörüsüzlük 
• Hizmetlerle tesislerin birbiriyle örtüşmesi 
• Hizmet sunan profesyoneller ile bu hizmetleri kullananların ayrılması veya aralarında boşluk 

bırakılması 
• SYM’yi kullanan ‘muhacirler’ veya ‘yabancılar’a karşı SYM’yi kullanan yerel halk; tesisin 

yerel halka hizmet etmesi gerekir 
• Trafikteki artış ve park ihtiyacı 
• Sigara içmek – bazı kullanıcılar, özellikle kafelerde sigara içmek isteyebilir, ancak sunulan 

birçok hizmet sağlıkla ilgilidir ve SYM’nin odak noktasında da sağlığın geliştirilmesi yarat 
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Görev 5.3: Sağlık üzerindeki etkilerin belirlenmesi 
 
Ne Çalıştayın iki temel görevinden biridir ve SED’in gerçekleştirilmesinde 

merkezi önemdedir. 
 
Ne zaman Çalışma gruplarında (bkz. Şekil 1.1) 
 
Temel soru Sağlık üzerindeki teklifin uygulanmasından kaynaklanan olası olumlu veya 

olumsuz etkiler nelerdir? 
 
Niçin Bu göreve verilen yanıtlar, teklifin sağlık üzerinde yaratacağı etkilerin 

anlaşılması için kritik önemdedir, ve sağlığın korunup geliştirilmesi için 
teklife yönelik değişiklik önerilerine temel teşkil eder. 

 
Kim   Bu görev için gerekli personel: 

• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• Grup kolaylaştırıcıları 
• Çalışma gruplarındaki katılımcılar 
• Çalıştayın ana gözlemcisi 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 

• Her gruba 1 flip-chart 
• Her gruba 2 işaret kalemi 

 
Grup kolaylaştırıcıları  
için destekleyici materyaller 

• Çalıştayın temel görevlerini yapılandırmaya yönelik soruları içeren 
talimatname 

• Her grubun araştırma önceliği olan belirleyicileri vurgulamak için 
sağlığın belirleyicilerinin işaretlenmiş listesi/aracı (bkz. Görev 4.4 ve 
Ek 1) 

• Savunmasız grupların listesi (bkz. Görev 3.4) 
• Matris 4.1’in tamamlanmış versiyonu ~ hakim politika çerçevesi 

içerisinde teklifin önemi 
• Matris 4.2’nin boş versiyonu, Matris 4.3’ün kısmen doldurulmuş 

versiyonu, Matris 4.4’ün boş versiyonu 
 
Verilen zaman 30 dakika 
 
Nasıl Katılımcılardan, daha önce bulundukları çalışma gruplarına dağılmalarını 

isteyin. Her çalışma grubunda, bu rolü üstlenmek üzere kendisine daha 
önceden danışılmış bir kolaylaştırıcı bulunacaktır (bkz Görev 2.3). Teklifin 
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her çalışma grubu tarafından etki kestirimine tabi tutulan unsur veya 
boyutları, önceden dağıtılmış olacaktır (bkz. Görev 4.1). Görevlere 
başlamadan önce grup kolaylaştırıcıları, katılımcılardan kendilerini 
tanıtmalarını istemelidir. Yazısı okunur bir yazıcı ile geribildirimden 
sorumlu bir kişi (kolaylaştırıcı olabilir) belirleyin. Kolaylaştırıcı için 
alıştırmaya liderlik etmesi ve katılımcıların gerektiği kadar motive etmesi 
önemlidir, ancak kolaylaştırıcılar alıştırmaya kendi perspektifleriyle 
müdahil olabilirler. 
Çalışma grubu kolaylaştırıcısı çalışma grubuna, teklifin kendi grubuna 
tahsis edilen unsur veya boyutlarının sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi sırasında liderlik yapar. Aslında küçük grup 
kolaylaştırıcıları katılımcıları, aşağıdaki unsurlar hakkında açık olmaları 
konusunda teşvik etmelidir: 
• Teklifin belirli bir unsur veya boyutunun uygulanması ne anlama gelir? 

Örneğin yeni bir hizmet veya tesis sunulacak mı? 
• Teklifin uygulanmasının sonuçlarının sağlık üzerinde doğrudan etkileri 

olacak mı? Sağlık üzerindeki bu etkilerin doğası nedir? 
• Teklifin uygulanmasının sonuçları, sağlığı etkileyen bir veya daha fazla 

faktör veya sağlığın belirleyicileri aracılığıyla dolaylı etkileri olacak 
mı? Sağlık üzerindeki bu etkilerin doğası nedir? 

• Sağlık üzerindeki etkiler, nüfus içerisindeki farklı gruplar için farklı 
olacak mı? Nüfus içerisindeki marjinalize olmuş, savunmasız veya 
dezavantajlı gruplara özel bir önem atfedilmesi önemlidir. 

Grup kolaylaştırıcıları, katılımcıların bu alıştırmayı tamamlamaları için 
yardımcı olmak üzere aracın uyarlanmış bir versiyonunu kullanabilirler. 
• Eğer zaman yeterliyse, katılımcılardan, sağlığa yönelik etkiler veya 

sağlık üzerinde dolaylı bir etki yaratacak hizmet sunumundaki 
değişiklikler aracılığıyla, teklifin uygulanmasının akabinde gerçekleşen 
hizmet planlamasına yönelik etkileri değerlendirilmeleri istenecektir 
(bkz. Şekil 4.1). 

 
Öğrenilenler SED konusunda tecrübeli olmayan katılımcılar, çalışma grubunun neden 

kolaylaştırılması gerektiği gibi bazı noktaları anlamakta zorlanabilirler. 
Görevin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyorsa, çalışma grubunda 
iyi açıklamalar ve iyi bir liderlik olması gerekir. Çalışma grupları 
kolaylaştırılmazsa, sadece tüm etki kestirimi değil, aynı zamanda 
katılımcıların motivasyon seviyesi üzerinde etki yaratacak düşük kaliteli 
çıktılar üretilmesi riski vardır. 

 
Öneri SED kavramı ve sürecine yabancı olan katılımcılar, alıştırma süresince 

yardıma ihtiyaç duyabilirler. Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı, her grubu 
görevi iyi anlayıp anlamadıklarını ve katılımcıların sağlık üzerindeki 
etkileri değerlendirdiklerini kontrol etmek amacıyla ziyaret etmelidir.
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Görev 5.4: Teklife yönelik değişikliklerin belirlenmesi 
 
Ne Çalıştayın ikinci temel görevidir ve sağlığı koruyup geliştirmek için teklifte 

yapılacak değişikliklerin araştırılmasıyla SED’in genel amacının yerine 
getirilmesi temel önemdedir. 

 
Ne zaman  Çalışma gruplarında (bkz. Şekil 1.1) 
 
Temel sorular   

• Sağlık üzerindeki olumlu etkilerin arttırılması için ne tür değişiklikler 
yapılabilir? 

• Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak veya bu etkilerin 
minimize edilmesi için ne tür değişiklikler yapılabilir? 

 
Niçin Bu göreve verilecek yanıtlar, tekliften sorumlu olan kişilere, teklifte, 

sağlığı korumak ve geliştirmek üzere yapılabilecek farklı değişiklik 
önerilerini sunar. Bu öneriler paydaşların görüşlerini yansıtır ve kendi bilgi 
ve deneyimlerine göre şekillendirilmiştir. 

 
Kim Bu görev için gerekli personel: 

• Çalıştayın temel kolaylaştırıcısı 
• Çalışma grubu kolaylaştırıcıları 
• Çalışma grubundaki katılımcılar 
• Çalıştayın ana gözlemcisi 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 

• Her grup için 1 flip-chart 
• Her grup için 2 işaret kalemi 

 
Grup kolaylaştırıcıları  
için destekleyici materyaller  

• Çalıştayın temel görevlerini yapılandırmaya yönelik soruları içeren 
talimatname 

• Bir önceki görevde verilen yanıtlar: 
o Teklifin uygulanması ile ilgili engel/anlaşmazlıklar (Görev 

5.2) 
o Sağlık üzerindeki etkiler, ve bu etkilerin temsil ettiği 

belirleyiciler (Görev 5.3) 
• Sağlığın belirleyicilerinin listesi/aracı (bkz. Görev 4.4 ve Ek 1) 

 
Verilen zaman 30 dakika 
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Nasıl Bu görevde hedef, teklifteki değişikliklerin tanımlanması olmasına rağmen, 

başlangıçta henüz belirlenmeyen etkilerle ilgili değişiklik önerilerini 
getirmek uygun değildir. Bununla birlikte teklifin etki kestirimine tabi 
tutulan her unsuru veya boyutu için bir teklif yapmadan önce, sağlık 
üzerindeki etkiye neden olan sağlık etkilerinin ve faktörlerin, çalışma grubu 
ile birlikte gözden geçirilmesi, çalışma grubu kolaylaştırıcısı için 
önemlidir. Bu bilgi, katılımcıların teklifi değiştirmek üzere önerileri 
tasarlayacakları zaman üzerinde çalışmaları gereken bir altyapı 
niteliğindedir. Bu inceleme süresince, sağlığı etkileyen faktörlerin 
bazılarının, sağlık üzerinde diğerlerinden daha etkili olduğu açıkça 
görülebilir; örneğin, teklifin birden fazla unsur veya boyutuna yönelik 
etkileme aracı olması durumunda. Özellikle bu faktörler not edilmelidir ve 
teklife yönelik değişiklik önerileri yapmak için odak noktası olarak 
kullanılmalıdır. 
Bu noktada, teklifin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak, 
özellikle olumsuz etkilerin kötüleştiren veya bazı olumlu etkileri tehlikeye 
atan engel ve tehditler veya anlaşmazlıkların gözden geçirilmesi yararlıdır. 
Aslında çalışma grubu kolaylaştırıcısı, aşağıdaki unsurlar hakkında 
katılımcıları açık hale getirmelidir: 
• Sağlığı etkileyen faktörlerin hangilerinin olumsuz etkileri meydana 

getirir? 
• Sağlığa yönelik olumsuz etkilere neden olan faktörleri engelleyecek 

veya azaltacak bir müdahale sözkonusu mu? 
• Olumsuz etkileri önlemek, azaltmak veya ılımlılaştırmak için teklifi 

değiştirmenin herhangi bir yolu var mı? Bu durum, aşağıdaki hususları 
kapsayabilir: 
- teklifin unsur veya boyutlarının olumsuz etkiler yaratmayacak 
değişikler yapılması (önleme/azaltma). 
- teklifin diğer unsur veya boyutlarında, esas unsur veya boyuttan 
kaynaklanan olumsuz etkileri dengelemek üzere değişiklikler yapılması 
(ılımlılaştırma). 
- teklifin esas unsur veya boyutundan kaynaklanan olumsuz etkileri 
dengelemek için teklife yeni unsur veya boyutların sunulması 
(ılımlılaştırma). 

Teklifte bir değişiklik yapılması düşünüldüğü zaman, nüfusun bütününe 
oranla toplumdaki savunmasız, marjinalize olmuş veya dezavantajlı 
gruplardan özellikle birisi etkileniyorsa veya birisi daha fazla etkileniyorsa, 
sözkonusu olumsuz etkilere daha önemle eğilmek gerekmektedir. Ayrıca 
teklife yönelik getirilen değişiklik önerilerinin, yukarıda bahsedilen 
gruplara herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığından emin olmak da 
önemli bir husustur. 
• Sağlığı etkileyen faktörlerinin veya sağlığın belirleyicilerinin hangileri, 

teklifin unsur veya boyutlarında olumlu etkiler yaratır? 
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• Sağlığa yönelik olumlu etkilere neden olan faktörleri arttıracak bir 
müdahale sözkonusu mu? 

Böylece teklifte, olumlu etkileri arttırmanın herhangi bir yolu var mı? Bu 
durum, aşağıdaki hususları kapsayabilir: 
- teklifin unsur veya boyutlarında olumlu etkiler yaratacak değişikler 
yapılması. 
- teklifin diğer unsur veya boyutlarında, esas unsur veya boyutun olumlu 
etkisini arttıracak değişiklikler yapılması. 
- teklifin esas unsur veya boyutunun olumlu etkilerini arttırmak üzere 
teklife yeni unsur veya boyutların sunulması. 

 
Öneri Sadece bu görevin sonlarına doğru (5-10 dakika kala) katılımcıları, eğer 

karşılaşılmışsa, teklifte sağlık kazanımları yaratacak ve tüm halk veya 
savunmasız, marjinalize olmuş veya dezavantajlı gruplar üzerinde olumlu 
etkiler yaratacak neyin eksik olduğunu tartışmaya teşvik edin. Bu tartışma, 
aşağıdaki sorunun sorulmasıyla öncelenebilir: 
• ‘Teklife, sağlığa olumlu etki yapacak daha başka ilaveler sokmanın 

herhangi bir yolu var mı?’ 
Teklifte, nüfusa yönelik olarak sağlık kazanımları elde edilmesini 
sağlayacak ilaveleri içeren herhangi bir önerinin, savunmasız, marjinalize 
olmuş veya dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını 
tekrar teyit etmek önemli bir husustur.
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Görev 5.5: Sağlık etkilerinin ve teklife yönelik değişiklik önerilerinin geribildirimi ve 
tartışılması 
 
Ne Bu görev, farklı çalışma gruplarından çıktıların ortak bir dille betimlenmesi 

için tasarlanmıştır. Katılımcılar arasında bir oydaşma duygusu yaratma 
potansiyeli de vardır. 

 
Ne zaman Genel oturum sırasında (bkz. Şekil 1.1) 
 
Niçin Geribildirim, özellikle eğer çalışma gruplarına, teklifin farklı unsur veya 

boyutları yerleştirilmişse, her grubun etki kestirimlerinin paylaşılmasının 
önemli bir yoludur. Daha sonra tartışmalar, çalışma grupları tarafından 
teklife yönelik olarak getirilen değişiklik önerilerinin geliştirilmesi için 
değerli bir fırsat sunar. 

 
Kim   Bu görev için gerekli personel: 

• çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• çalıştayın ana yazıcısı 
• çalıştay gözlemcisi 
• çalışma gruplarından geribildirim için sorumlu kişiler 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 

• önde flip-chart 
• işaret kalemleri 

 
Verilen zaman Geribildirim: 30 dakika 
   Tartışma: 15 dakika 
 
Nasıl Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı, geribildirimden sorumlu olan personelin şu 

hususları yerine getirmesini isteyecektir: 
• teklifin etki kestirimine tabi tutulan unsurları veya boyutlarının 

bildirilmesi; 
• tespit edilen temel sağlık etkileri ve bu etkileri doğuran faktörlerin 

sunulması; 
• teklife yönelik önerilerin sunulması. 
Eğer birden fazla çalışma grubu, teklifin aynı unsur veya boyutlarını etki 
kestirimine tabi tutmuşsa, ikinci gruba, bir önceki grubun verdiği bilgileri 
tekrar etmemelerini, sadece uzlaşılan alanları sıralamalarını isteyin. 
Çalışma grubu bazı etkiler belirlemişse ancak bunların nasıl 
iyileştirileceğine dair bir önerileri yoksa, sorunu genel oturuma yansıtın. 
Çalıştayın ana yazıcısı, geribildirim süresince verilen yanıtları kaydeder, 
ancak teklife yönelik yapılan değişiklik önerilerini, daha önce sağlık 
etkilerini kaydedenler için ayrı ayrı flip-chart’lara listelemelidir. 
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Her çalışma grubu geribildirimini yaptıktan sonra, çalıştayın ana 
kolaylaştırıcısının, çalışma gruplarının özellikle değişikliklerle ilgili 
öneriler hakkında üzerinde uzlaşmaya vardıkları önemli konuları 
belirlemesi önemlidir. Bu yöntem, genel oturumda bir tartışma ortamı 
yaratmak için yararlı bir yoldur. 

 
Tavsiye Çok sayıda çalışma grubu varsa (6 veya daha fazla), çalıştayın ana 

kolaylaştırıcısı geribildirim oturumunu dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Bu 
durumda, katılımcıların yapılan tüm çalışmaların final raporuna 
ekleneceğine inandırarak (çalışma grubu oturumları süresince kendileri 
tarafından tam olarak kaydedildiği kadar) neyin ne kadar geribildirilmesi 
gerektiğinin vurgulanması önemlidir. Grupların teklife yönelik getirdikleri 
değişiklik önerilerinin akabinde, etkilerin ve bu etkileri körükleyen önemli 
faktörler ve sağlığın belirleyicilerinin istenmesi, çalıştayın ana 
kolaylaştırıcısı için en iyi seçenektir. Çalıştayın ana kolaylaştırıcısının 
gruplar arasında tarafsız ve aynı zamanda zaman konusunda kararlı olması 
önemli bir husustur (örneğin, bir veya daha fazla gruba geribildirimde diğer 
gruplar kadar süre ayrılmaması); aksi takdirde tüm çalışma gruplarından 
geribildirimlerin toplanması veya öncelik sıralamasına tabi tutuma ile ilgili 
kalan çalıştay görevinin tamamlanması için yeterli zaman olmayabilir (bkz. 
Görev 5.6). 

 
Öneri Geribildirim sırasında bazı tartışmaların olması muhtemeldir: bir çalışma 

grubu, diğerinin geribildirimi hakkında yorum yapabilir. Eğer teklifte 
değişiklik önerilerine dayandırılan tartışmalar vukuu bulursa, bunları 
zamanla sınırlayın; aksi takdirde sonraki tartışma konusu için bir not olarak 
alın. 
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Görev 5.6: Teklife yönelik değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması 
 
Ne  Bu görev, katılımcıların, teklifle ilgili eylemlerin öncelik sıralamasına tabi 

tutulması için gerçekleştirilir. 
 
Ne zaman Geribildirim ve teklifin olası sağlık etkiler ile teklife yönelik değişiklik 

önerilerinin tartışılması veya çalışma gruplarından sonra genel oturum 
sırasında seçilen öncelik sıralamasına tabi tutma yöntemine bağlı olarak 
(bkz. Şekil 1.1). 

 
Soru Teklife yönelik değişiklik önerilerinin hangisini gerçekleştirmek üzere 

seçerdiniz? 
 
Niçin Önerilen değişikliklerin öncelik sıralamasına tabi tutulması, bazı nedenlerle 

önemlidir: 
• Karar vericileri desteklemek ve teklifin uygulamasının olası sağlık 

etkilerinin göz önünde bulundurmalarına yardım etmek. 
• Karar vericilere ve tekliften sorumlu olan kişilere, olumsuz etkilerin 

minimize edilmesi ve olumlu etkilerin maksimize edilmesi için teklife 
yönelik olarak yapılan hakkında paydaşların yaptığı değişiklik önerileri 
ve öncelikleri hakkında net bir gösterge sunmak. 

• Karar verme sürecini şekillendirilmek, öyle ki karar vericiler, özellikle 
kaynakların sınırlı olması durumunda, -ekonomik gelişme gibi-, diğer 
öncelikler bağlamında sağlık alanındaki bu teklifin değiştirilmesine 
yönelik öncelikleri ölçebilirler. 

 
Kim   Bu görev için gerekli personel: 

• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı 
• Çalıştayın ana yazıcısı 
• Çalıştayın ana gözlemcisi 
• Katılımcılar 

 
Materyaller  Bu görev için gerekli materyaller: 
   Basit öncelik sıralaması metodu 

• Renkli yapışkan kağıtlar 
• Teklifi değiştirmeye yönelik öneri listesiyle birlikte flip-chart kağıtları 

(odada önemli bir yerde gösterilen) – bkz. Görev 5.5, ‘Nasıl’ 
Daha karmaşık öncelik sıralaması metodu 
• Öncelik sıralaması için kriterler 
• Sonuçların kaydedilmesi için matris 

 
Verilen süre  15 dakika 
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Nasıl   Basit öncelik sıralaması metodu 

Tüm katılımcılara beşer adet renkli yapışkan kağıt verin (kırmızı iyi göze 
çarpar) ve öncelik vermek istedikleri önerinin yanına renkli kağıt 
yapıştırmalarını isteyin (flip-chart kağıtlarında sıralandığı gibi). Bu 
yöntemin avantajı hızlı olmasıdır. Dezavantajı ise, her ne kadar 
katılımcıların öncelikleri geribildirim ve tartışma oturumlarında 
şekillendirilmiş olsa da, katılımcıların önceliklerini yaparlarken ön plana 
çıkarttıkları düşünceler burada açık değildir. 
Daha karmaşık öncelik sıralaması metodu 
Katılımcılardan her öneriyi, sadece bir veya iki kritere göre sıralamalarını 
isteyin. Bu alıştırma için kullanılan kriterler, Kutu 1.3’te gösterilmiştir ve 
kapsamlaştırma sırasında Yönlendirme Kurulu tarafından seçilmiştir. 
Katılımcıların tekrar çalışma grupları şeklinde toplanıp önerileri bu şekilde 
sıralamaları ve daha sonra sıralama sonuçlarını geribildirime tabi tutmaları, 
olasılıkla en hızlı yöntemdir; bununla beraber az sayıda katılımcıyla 
beraber (~10-12), sıralamayı genel oturumda yapmak da olası olabilir. 

 
Öneri Daha önce öncelik sıralamasına ilişkin hangi yöntem seçilmişse seçilsin, 

basit öncelik sıralaması metodu için gerekli materyalleri (renkli yapışkan 
kağıtlar) çalıştayda hazır bulundurmak en iyi seçenektir. Zira paydaş 
katılımlı çalıştay için zaman nadiren tam olarak yeter ve öncelik sıralaması 
son alıştırma olmasına rağmen uzlaşma sağlanması gereklidir. Basit 
öncelik sıralaması metodu, hızlı olması ve en fazla 10 dakika içerisinde 
tamamlanabilme avantajlarına sahiptir. 

 
Alternatif Bu görevin çalıştay sırasında tamamlanması mümkün değilse, 

katılımcılardan çalıştaydan sonra çalıştay raporunun alındısının üzerine 
önceliklerini sıralamaları istenebilir. Bu yöntemin dezavantajı, 
katılımcıların çalıştaydan sonraki önceliklerinin, başka bir bireyin 
görüşüyle örtüşebilecek ancak çalıştay süresince varılan bir uzlaşma veya 
anlaşma sonucu olarak elde edilemeyecek bireysel perspektifleri 
yansıtabilir. Çalıştayda anlaşmaya veya uzlaşmaya varılması, karar 
vericilerin etkilenmesinden daha etkili olabilir. 

 
Pilot projelerden  Sağlıklı Yaşam Merkezi SED’i sırasında eyleme yönelik olarak sıralanan 
örnekler   konu listesi için, Kutu 5.5’e bakınız. 
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Kutu 5.5: Pilot projelerden örnekler ~ Öncelik Sıralamasına Tabi Tutulan Konular 

Lider organizasyon: Aylesbury Vale İlçe Konseyi 

Teklif: Sağlıklı Yaşam Merkezi (SYM) 

• SYM’nin ziyaret edilmesi 
• SYM’de sigara politikası 
• SYM’nin bölgede oturmayanlar tarafından kullanımının idaresi 
• SYM’nin vizyonlu bir şekilde yönetilme ihtiyacı – hitap edilmesi beklenen konular, SYM’nin 

sürdürülebilirliği, sorun çözme, hizmet sunumunda duyarlılık ve tesislerin yönetiminde pratiklik 
konularını kapsar 

• Yerel halk ve yerel hizmetler – yerel halkın ve gönüllü olma fırsatlarının güçlendirilmesi, yerel 
uzlaşı ödülü ve yerel hizmetlerin kullanımının teşvik edilmesiyle SYM’nin halk tarafından 
kullanılması 

• SYM’de hizmet sağlayıcısı ve proje sorumlusu ihtiyaçlarına katılmak 
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Bölüm 6: Sonuçların Raporlanması 
 
Eksper, görev 6.1- 6.6’nın tamamlanmasından sorumludur. Yönlendirme Kurulu karar vermeden 
sorumlu değilse, Görev 6.7’yi üstlenirler. Yönlendirme Kurulu karar vermeden sorumlu değilse, 
Görev 6.7’nin tamamlanması için bağımsız (örneğin SED’e katılmamış) meslektaşların seçilmesi 
tavsiye edilir. 
 
Sonuçların Raporlanması için Görevlerin Özeti 
♦ Paydaşlarla iletişime geçilmesi ~ Görev 6.1 
♦ Grafiti duvarına yanıtlar ~ Görev 6.2 
♦ Engellerin, tehditlerin ve anlaşmazlıklar konusunda düşünce üretirken verilen yanıtlar ~ 

Görev 6.3 
♦ Teklifin saplık üzerindeki olası etkileri ~ Görev 6.4 
♦ Sağlığı koruyup geliştirmek için öneriler ~ Görev 6.5 
♦ Önerilerin sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde önemli faktörleri değerlendirip 

değerlendirmediğinin sınanması ~ Görev 6.6 
♦ Raporun kalitesinin incelenmesi ~ Görev 6.7 
 
Bölüm 6 için Özet Tabloda her görevin tamamlanması için gerekli girdiler ile her görevden elde 
edilen çıktıların hedefi ve kullanımını listelemektedir.
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Bölüm 6 için Özet Tablo: Her görevi tamamlamak için gerekli girdiler ve her görevden elde 
edilen çıktıların kullanımı 
 
Görevin tamamlanması için gerekli 
girdiler 

Görevler Her görevden elde edilen çıktıların 
hedefi ve kullanımı 

Yönlendirme Kurulu’ndan: Görev 1.11’den 
çıktılar; çalıştayın ana kolaylaştırıcısına ve 
çalıştayın ana gözlemcisine danışmak 

6.1 Görev 6.2- 6.6’nın tamamlanması için 
eksper(ler) 

Görev 5.1’den çıktılar 6.2 Yönlendirme Kurulu karar verici değilse, 
raporun içerisine dahil etmek için: Görev 
6.7’nin tamamlanması için Yönlendirme 
Kurulu’na rapor; Yönlendirme Kurulu 
karar verici ise, Görev 6.7’nin 
tamamlanması için meslektaşlara rapor 

Görev 5.2’den çıktılar 6.3 Yönlendirme Kurulu karar verici değilse, 
raporun içerisine dahil etmek için: Görev 
6.7’nin tamamlanması için Yönlendirme 
Kurulu’na rapor; Yönlendirme Kurulu 
karar verici ise, Görev 6.7’nin 
tamamlanması için meslektaşlara rapor 

Görev 5.3’ten çıktılar; bilgilerin 
hazırlanmasından sorumlu personelden: 
kanıtsal ve deneysel veriler 

6.4 Yönlendirme Kurulu karar verici değilse, 
raporun içerisine dahil etmek için: Görev 
6.7’nin tamamlanması için Yönlendirme 
Kurulu’na rapor; Yönlendirme Kurulu 
karar verici ise, Görev 6.7’nin 
tamamlanması için meslektaşlara rapor 

Görev 5.4-5.6’den çıktılar 6.5 Yönlendirme Kurulu karar verici değilse, 
raporun içerisine dahil etmek için: Görev 
6.7’nin tamamlanması için Yönlendirme 
Kurulu’na rapor; Yönlendirme Kurulu 
karar verici ise, Görev 6.7’nin 
tamamlanması için meslektaşlara rapor 

Görev 5.4-5.6’ten çıktılar; bilgilerin 
hazırlanmasından sorumlu personelden: 
kanıtsal ve deneysel veriler 

6.6 Yönlendirme Kurulu karar verici değilse, 
raporun içerisine dahil etmek için: Görev 
6.7’nin tamamlanması için Yönlendirme 
Kurulu’na rapor; Yönlendirme Kurulu 
karar verici ise, Görev 6.7’nin 
tamamlanması için meslektaşlara rapor 

Rapor (Görev 6.1- 6.6’nın tamamlanması) 6.7 Gerekli değişiklikler için eksper(ler)e; 
Görev 7.1’in tamamlanması için karar 
vericilere; tüm paydaşlara; 
değerlendiriciye(lere) 
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Görev 6.1: Paydaşlarla iletişime geçilmesi 
 
Niçin Mademki sorumluluk, SED’in temelinde yatan değerdir, etki kestiriminin 

sonuçlarının açıklanması, sadece çalıştay katılımcılarına ve karar vericilere 
değil, tüm paydaşlara açıklanması da önemlidir. 

 
Ne Sonuçlar paydaşlara iletildiğinde aşağıdaki bilgiler de dahil edilmelidir: 

• Tarama sürecinden sonuçlar dahil olmak üzere teklifin içeriği. 
• Teklifin değerlendirilen unsur ve boyutları. 
• SED için önemli sınırlar, şu hususlar dahil: 

- etkilenen nüfus veya topluluk 
- etkilenen coğrafi bölge 
- topluluk veya nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş ve 
dezavantajlı gruplar 

• Teklifin uygulanmasına yönelik engeller, tehditler ve anlaşmazlıklar. 
• Sağlık üzerinde tespit edilen etkiler. 
• Teklifte sağlık üzerindeki olumlu etkileri maksimize, olumsuz etkileri 

ise minimize eden değişiklik yapacak öneriler. 
• Çalıştay katılımcıları tarafından öncelik sıralamasına tabi tutulan 

öneriler. 
• Önerilerin sağlık üzerindeki etkilerle ilişkili olarak etki yaratan 

faktörlere hitap edip etmediğini sınayan analizin özeti. 
• Sağlık kazanımlarını ortaya çıkarmak üzere izleme ve değerlendirme 

göstergeleri ve sonuçları hakkında öneriler. 
• Bağlı olduğu kurumlarla birlikte çalıştay katılımcılarının listesi. 

 
Ne zaman Paydaşlarla iletişime geçilmesi hakkındaki son kararlar, paydaş katılımlı 

çalıştaydan sonra derhal alınmalıdır. 
 
Kim Çalıştaydan sonra farklı paydaşlarla iletişime geçilmesi hakkındaki 

kararları almak için en iyi konumda bulunan personel şunlardır: 
• Eksper(ler). 
• Çalıştayın ana kolaylaştırıcısı/gözlemcisi. 
• SED Yönlendirme Kurulu ve Yönetim Kurulu. 
Raporun yazılmasından eksper(ler) sorumludur. 

 
Nasıl Etki kestiriminin tam raporu, SED’in dökümsel kayıtlarının yazılması ve 

saklanması gerekmektedir. Tam raporun yapısı ve içeriği hakkındaki genel 
bilgiler, Kutu 6.1’de gösterilmiştir. 
Yönlendirme Kurulu, Kapsamlaştırma süresince sonuçların raporlanması 
hakkında farklı paydaş kitlelere göre farklı tanımlamalar yapılmış olacaktır 
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(bkz. Görev 1.11 ve Tablo 1.7). Bu hususlar dikkate alınmak 
durumundadır. 
Bununla beraber etki kestiriminin sonuçları iletildiğinde, bu 
tanımlamaların, paydaş katılımlı çalıştayda raporun formatı ve içeriği 
hakkında hangi spesifik önerilerin yapılabileceği ışığında dikkate alınması 
önem arz etmektedir. 
Nihai rapor, olasılıkla karar vericilere ve teklifin yandaşlarına gönderilen 
versiyonu olacaktır. Bununla beraber diğer paydaşlara, nihai rapora nasıl 
ulaşabileceklerinin ayrıntılarıyla birlikte bir özet gönderilmesi de uygun 
olabilir. 

 
Öneri Çalıştayın temel tutanağı hazırlandığında ve öneriler, sağlık üzerindeki etki 

derecesi sınandığında farklı paydaşlar için farklı versiyonların hazırlanması 
kolaydır. 

 
Pilot projelerden  Toplu konut bölgesi hakkında geçmişe yönelik SED’in sonuçları, iki farklı 
örnekler formatta ve iki ayrıntı biriminde sunulmuştur: 

• Karar vericiler için, nihai raporun, net ve anlaşılır bir dille, gerektiğinde 
teknik terimleri içerecek şekilde sunumu; ayrıca bölgede kamu, özel ve 
gönüllü sektörlerde halka hizmet sunan profesyonellere de gönderin. 

• Süreli yayın formatında, net ve anlaşılır bir dille sunulan ve bölgede 
yaşayan tüm insanlara görülen bir özet. 
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Kutu 6.1: Raporun son halinin yapısı ve içeriği hakkında genel rehberlik 
Giriş 
• Teklifin içeriği (Görev 4.2’den, katılımcılar tarafından incelenmiş ve değiştirilmiş olan çıktılar) ve 

Tarama sürecinden ilgili sonuçlar dahil olmak üzere teklifin arka planı. 
• Amaçlar (Görev 1.1’den çıktılar), teklifin değerlendirilen unsur veya boyutları (Görev 1.2’den 

çıktılar), SED’in sınırları (Görev 1.3’ten çıktılar) ve etki kestiriminin sonuçlarının göz önünde 
bulundurulacağı karar verme süreci (Görev 1.12’den çıktılar) dahil olmak üzere SED’in arka planı. 

Yöntemler 
• Çalıştayın yapısı (Görev 1.10’dan çıktılar), teklifin unsur veya boyutlarının çalışma gruplarına 

yerleştirilmesi (Görev 4.1’den çıktılar), mevcut katılımcılara sorulan sorular (Görev 4.5 ve Ek 3’ten 
çıktılar), yönelme önceliği bulunan sağlığın belirleyicileri (Görev 4.4 ve Ek 1’den çıktılar) ve 
önerilerin sıralaması metodu (Görev 1.3, ve 5.6’dan çıktılar) 

Sonuçlar 
• Teklifin uygulanmasına yönelik engeller, tehditler ve anlaşmazlıklar (Görev 5.2’den çıktılar). 
• Belirlenen sağlık etkileri ve hizmet planlamasına etkileri dahil olmak üzere etki kestiriminin 

sonuçları (Görev 5.3’ten çıktılar). 
• Katılımcılar tarafından sıralanan öneriler dahil olmak üzere sağlığı korumak ve geliştirmek üzere 

teklife yönelik değişiklik önerileri (Görev 5.4-5.6’dan çıktılar). 
Önerilerin sınanması 
• Önerilerin, teklifin sağlık üzerindeki etkileriyle ilişkili bir şekilde etkin faktörlere yönelik olup 

olmadığının sınanması için yapılan analizin özet (Görev 6.6’dan çıktılar). 
İzleme ve değerlendirme 
• Sağlık kazanımlarını ortaya çıkarmak için izleme ve değerlendirme göstergeleri ve sonuçları 

hakkında öneriler (Görev 1.13’ten çıktılar, katılımcılar ve eksper(ler)den gelen önerilerle 
birleştirilmiş). 

Ekler 
• Yönlendirme Kurulu üyeleri (Görev 0.1’den çıktılar), çalıştay hazırlıklarına ve yönetimine katılan 

personel (Görev 1.7-1.9’dan çıktılar), ve listede ismi bulunana tüm insanların bağlı oldukları 
kurumlar dahil olmak üzere çalıştay katılımcıları (Görev 2.4’ten çıktılar). 

• Katılımları için davet edilen paydaşlar (Görev 1.4’ten çıktılar). 
• Grafiti duvarına verilen yanıtlar (Görev 5.1’den çıktılar). 
• Nüfus profili (Görev 1.5, 1.8, ve 3.3’ten çıktılar). 
• Teklifle ilgili yerel koşulların özeti (Görev 1.5, 1.8 ve 3.5’ten çıktılar) [ÖNEMLİ: bu veriler nüfus 

profiliyle birleştirilmiş olabilir.] 
• Teklifle ilgili kanıtsal verilerin özeti (Görev 1.5, 1.8 ve 3.6’dan çıktılar) 
• Teklifle ilgili deneysel verilerin özeti (Görev 1.5, 1.8 ve 3.7’den çıktılar) [ÖNEMLİ: bu veriler 

kanıtsal verilerle birleştirilmiş olabilir.] 
• Sağlığın belirleyicileri aracı/listesi (bkz. Ek 1) 
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Görev 6.2:Grafiti duvarına verilen yanıtlar 
 
Niçin Grafiti duvarına verilen yanıtların sunulması yararlıdır çünkü okuyuculara 

şu konularda birer gösterge sunacaktır: 
• Katılımcıların sağlık anlayışı 
• Katılımcıların teklife yönelik bakış açıları 

 
Ne zaman Etki kestirimi raporu, çalıştayın gerçekleştirilmesinden mümkün olduğu 

kadar hızlı gerçekleştirilmelidir. 
 
Kim   Çalıştay raporunun yazılmasından eksper(ler) sorumludur. 
 
Nasıl Post-it notlardaki yanıtları düzenleyin ve mümkünse tanımlardaki 

benzerliklere göre düzenleyin. 
Bu yanıtların raporda sunulması için iki temel seçenek vardır: 
• Metni, raporun girişinde bir kutu içerisine yerleştirin. 
• Metni, rapora bir ek olarak yerleştirin ve daha sonra giriş bölümünde 

atıfta bulunun. 
 
Tavsiye Grafiti duvarı yanıtlarının sunum şekli, kitleye bağlı olacaktır. Örneğin, 

karar vericiler için bu metnin ek olarak yerleştirilmesi en iyi seçenektir, 
çünkü onların esas ilgisi sağlık üzerindeki etkiler ve bu etkilere yönelik 
olarak yapılan önerilerdir. 

 
Görev 6.3: Engellerin, tehditlerin ve anlaşmazlıklar konusunda düşünce üretirken verilen 
yanıtlar 
 
Niçin Teklifin uygulanmasını etkileyebilecek engelleri tehditler ve anlaşmazlıklar 

hakkında rapor hazırlanması, iki nedenden dolayı temeldir: 
• Karar vericilerin ve tekliften sorumlu olanların, herhangi olası 

zorluklara karşı haberdar olduklarından emin olun. 
• Hangi önerilerin benimseneceği düşünüldüğünde karar vericiler için 

önemli bağlamsal bilgiler sunar – bazı öneriler, sözkonusu zorluklar 
unutulmaksızın yapılacaktır. 

 
Ne zaman Etki kestirimi raporuna, çalıştayın gerçekleştirilmesinden sonra mümkün 

olduğu kadar hızlı bir şekilde başlanmalıdır. 
 
Kim   Çalıştay raporunun hazırlanmasından eksper(ler) sorumludur. 
 
Nasıl Flip-chart kağıtlarından yanıtları düzenleyin ve gerekli oldukça çalıştay 

katılımcıları ile kategorileri değiştirin. Örneğin bir anlaşmazlık, engel 
olarak görülebilir veya tam tersi. 
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Bu bilgilerin, beklenen katılımcılara bakılmaksızın raporun bütünü 
tarafından kapsanması önemlidir. Bununla birlikte teklifin sağlık 
üzerindeki olası etkilerini tanımlamadan önce yanıtların rapor edilmesi en 
iyi seçenektir. 
Eğer eksper, teklifin uygulanmasıyla ilgili önemli engellerin, tehdit veya 
anlaşmazlıkların atlanmış olduğunu düşünüyorsa, katılımcıların yanıtlarının 
tamamlanması önemlidir, öyle ki uygulamaya yönelik olarak diğer 
problemlere yönelik de olabilir. 

  
Görev 6.4: Teklifin sağlık üzerindeki olası etkileri 
 
Niçin Teklifin uygulanmasından kaynaklanan sağlık üzerindeki etkiler, paydaş 

katılımlı çalıştaydan elde edilen ilk iki çıktıdır. Karar vericilere bu 
bilgilerin verilmesi hayati önemdedir, çünkü bu onların sadece teklifi 
değiştirmeye yönelik değişiklik önerilerinin niçin yapıldığını anlamasına 
değil, aynı zamanda önerilen değişikliklerin uygulanma ihtiyacının 
farkında olmalarına da yardımcı olacaktır. 

 
Ne Teklifin topluluk veya nüfusun sağlığı ve yine nüfus içerisindeki 

savunmasız grupların sağlığı üzerindeki olası etkilerini tanımlayan metin 
için aşağıdaki hususların dahil edilmesi önemlidir: 
• Hem olumlu hem de olumsuz etkiler. 
• Teklifin bu etkileri hızlandıran unsur veya boyutları. 
• Müdahale eden etkileri aracılığıyla sağlığın belirleyicileri/sağlığı 

etkileyen faktörler. 
• Tespit edilen sağlık etkilerinin hizmet planlamasına dolaylı etkisi. 

 
Ne zaman Etki kestirimi raporuna, çalıştay gerçekleştirildikten hemen sonra 

başlanmalıdır. 
 
Kim Çalıştay raporunun yazılmasından eksper(ler) sorumludur. 
 
Nasıl Öncelikle katılımlı bir çalıştaydaki her çalışma grubundan flip-chart 

kağıtlarında liste halinde olan sonuçların düzenlenip derlenmesi önemlidir. 
Çalışma grubu sayısına bağlı olarak, teklifin aynı unsur veya boyutuyla 
ilgili olarak birden fazla sonuç grubu olabilir. 
Bununla beraber kanıtsal ve deneysel verilerden bilgilerin (örneğin, benzer 
teklifler veya aynı topluluk/nüfus üzerindeki hakkındaki diğer SED 
raporları) çalıştay hazırlıklarında olduğu gibi desteklenmesi ve 
hazırlanması önemlidir. Buna ek olarak çalıştay katılımcılarının görevleri 
tamamlamalarına bağlı olarak, tespit edilen sağlık etkileri baz alınarak 
hizmet planlamasına yönelik dolaylı etkilerin belirtilmesi de önemlidir. 
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Teklifin sağlık üzerindeki etkilerinin metin formatında (ortak yaklaşım) 
derlenen sonuçlarının sunulması olası olmasına rağmen, çok sayıda bilginin 
yoğunlaştırılmasının ve bu bilgilerin okuyucuların ulaşabileceği hale 
getirilmesinin yararlı bir yolu, sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde akan bir 
diyagram yapmaktır. Diyagram, bir teklifin sağlık üzerinde olabilecek 
etkilerinin çok bileşenli doğasının sunumu için de daha etkili bir yoldur; bu 
karmaşıklıkların bazıları, doğrusal bir metin kullanarak tanımlamak zordur. 
Bir teklifin etkilerinin diyagram kullanılarak sunulmasının daha sonraki 
avantajları şu hususları kapsar: 
• Katılımcıların atladığı kanıtsal verilerdeki etkilerle birlikte çalıştayda 

belirlenen etkileri tamamlanma kolaylığı. 
• Diğer SED’ler süresince belirlenen etkilerle beraber çalıştayda 

belirlenen etkilerin tamamlanma kolaylığı. 
• Teklifte yapılacak değişiklik önerilerinin sağlık etkilerinin üretimi 

içerisindeki önemli ve etkili faktörlere yönelik olup olmadığının test 
edilmesi yeteneği (bkz. Görev 6.6). 

Bu diyagram tekniğini kullanmaya karar verirseniz, her diyagrama 
açıklayıcı ve özet niteliğinde bir metin de eklemeniz tavsiye edilir. 

 
Tavsiye Teklifin etki kestirimine tabi tutulan her unsur veya boyutu için akan bir 

diyagram oluşturulması ve daha sonra ortak konuların belirlenmesi için 
diyagramın açıklığının kullanılması olasılıkla en iyi seçenektir. Bu 
yapıldığı zaman, teklifin sağlık üzerindeki genel etkilerindeki önemli ve 
etkili faktörleri gösteren bir ‘mastır’ diyagram oluşturulması de olasıdır. 

   
Pilot projelerden  Bir teklifin sağlık üzerindeki etkilerini sunan bu yöntemin bir örneği 
örnekler  olarak, geçmişe yönelik toplu konut SED’inden alınan Ek 3’teki Şekil 1-

3’e bakınız. 
• Şekil 1, Toplum Güvenliği konusu altında çalıştay katılımcıları 

tarafından sağlık etkileriyle ilişkili olarak dahil edilen faktörleri 
göstermektedir. 

• Şekil 2, Barınma ve Toplu Konut Tasarımı konusu altında çalıştay 
katılımcıları tarafından sağlık etkileriyle ilişkili olarak dahil edilen 
faktörleri göstermektedir. 

• Şekil 3, Hizmet ve Tesislere Erişim konusu altında çalıştay katılımcıları 
tarafından sağlık etkileriyle ilişkili olarak dahil edilen faktörleri 
göstermektedir. 

. 
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Görev 6.5: Sağlığı koruyup geliştirmek için öneriler 
 
Niçin Sağlık üzerindeki olumlu etkileri maksimize etmek, olumsuz etkileri ise 

minimize etmek için teklife yönelik yapılan değişiklik önerileri, katılımlı 
çalıştaydan elde edilen ikinci önemli çıktıdır. Bunlar, sağlığı koruyup 
geliştirmek üzere teklifi değiştirmek için karar vericilere mevcut 
alternatifleri göstermektedir. 

 
Ne Teklifi değiştiren önerileri betimleyen metinler için şu hususların 

barındırılması önemlidir: 
• Çalıştay süresince yapılan tüm öneriler. 
• Çalıştay süresince öncelik sıralamasına tabi tutulan önerilerin özeti. 
Çalıştay süresince yapılan tüm öneriler toplanmalıdır, çünkü: 
• Öncelik sıralamasına tabi tutulmasa bile, kanıtsal ve/veya deneysel 

verilere göre, önerilerden biri veya birkaçı, olumsuz etkilerin minimize, 
olumlu etkilerin maksimize edilmesinde etkili olabilirler. 

• Öncelik sıralamasına tabi tutulmasa bile, önerilerin bir veya birkaçı, 
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin idare edilmesi veya olumlu etkilerin 
arttırılması için uygun bir yol olabilir. Sağlık üzerindeki etkilerle ilişkili 
olarak dahil edilen faktörlerin diyagram şeklinde sunulması, hızlı ve 
kolay bir şekilde sınanabilir (bkz Görev 6.4). 

• Karar vermekten sorumlu olan kişiler, karşılarında olan tüm seçenekler 
hakkında tam olarak bilgilendirilmek isteyebilirler – çalıştay 
katılımcıları tarafından sıralamaya sokulmayan önerilerin bazıları, karar 
vericilerin öncelikleriyle örtüşebilir. 

Bununla beraber öncelik sıralamasına tabi tutulan önerileri ayrı bir liste 
olarak sunulması da önemlidir, çünkü bunlar, çalıştaya katılan paydaşların 
birleşik vargılarını (olasılıkla konsensüs sağlanmış) temsil eder. 
Katılımcıların önerilerinin hatasız bir şekilde kaydedilmesi, karar vericileri 
paydaşların öncelikleri hakkında net bir gösterge sunar. 
Ek 3B’den Seviye 2 Soruları, Görev 5.4 için kullanılmışsa, teklifin 
uygulanmasından sonra izleme ve değerlendirmenin sağlık kazanımları için 
gösterge ve çıktılar hakkındaki öneriler de dahil edilmelidir. 

 
Ne zaman Etki kestirimi raporuna, çalıştayın gerçekleştirilmesinin ardından mümkün 

olduğu kadar hızlı başlanmalıdır. 
 
Kim   Çalıştay raporunun hazırlanmasından eksper(ler) sorumludur. 
 
Nasıl   Her öneri için aşağıdaki unsurların rapor edilmesi tavsiye edilmektedir: 

• Önerinin doğası. 
• Önerinin sağlık üzerindeki beklenen etkisi. 
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• Önerinin düzelteceği veya değiştireceği sağlığı etkileyen 
faktör(ler)/sağlığın belirleyicileri ve böylece sağlık üzerindeki 
etkinin(lerin) maksimize/minimize edilmesi. 

• Öncelik sıralamasına tabi tutulan öneriler. 
• Uygun olursa, tavsiye edilen müdahalelerin etkinliğinin desteklenmesi. 
• Uygun olursa, tavsiye edilen müdahalelerin kullanımının 

desteklenmesi. 
• Müdahalelerin kullanımını destekleyen analizler (bkz. Görev 6.6). 
Bu bilgi, çizelge şeklinde de özetlenebilir. 
Sağlık kazanımları için gösterge ve çıktıların izlenmesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla önerilerin raporlanması, Yönlendirme Kurulu 
(bkz. Görev 1.13) tarafından yapılan önerileri, çalıştay katılımcıları 
tarafından yapılan öneriler ve ilgili kanıtsal/deneysel verilerde 
raporlananlarla birlikte birleştirilir. 

 
Tavsiye Katılımcılar tarafından yapılan ve öncelik sıralamasına tabi tutulan 

öneriler, kanıtsal veya deneysel verilerde etkili olmak üzere gösterilenlerle 
birlikte tamamlanması, eksper(ler) için de olası olabilir (örneğin benzer 
teklifler veya aynı toplum/nüfus üzerindeki diğer SED raporları). 
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Görev 6.6: Önerilerin, sağlık etkileriyle ilişkili önemli faktörlere yönelik olup olmadığının 
sınanması 
 
Niçin Çalıştay katılımcıları tarafından öncelik sıralamasına tabi tutulan öneri 

gruplarının sunumu önemli olmasına rağmen (bkz. Görev 6.5), sağlık 
üzerinde etkilerle ilişkili olarak tüm önerilerin önemli veya etkili faktörlere 
yönelik olup olmadığının sınanması kritik önemdedir. Bunun sebebi şudur: 
• Çalıştayda öncelik verilmeyen önerilerin bazıları, önemli veya etkili 

faktörlere yönelik olabilir ve böylece karar vericiler tarafından dikkate 
alınabilir. 

• Çalıştayda öncelik verilen önerilerin bazıları, önemli veya etkili 
faktörlere yönelik olmayabilir ve böylece karar vericilerin, öncelik 
verilmesine rağmen uygulandığında önemli faktörlere hitap eden diğer 
unsurlar kadar etkin konumda olmaması konusunda duyarlı olmaları 
gerekmektedir. 

Bu analiz türü, özellikle kaynakların veya kapasitenin sınırlı olduğu, ve 
karar vericilerin tüm önerileri uygulama şansı olmadığı durumlarda 
kaynakların etkin kullanımını sağlaması bakımında önemlidir. 

 
Ne   Bu analiz türü için şu hususların belirlenmesi gereklidir: 

• Bir önerinin, sağlık etkileriyle ilişkili herhangi bir faktöre yönelik olup 
olmadığı. 

• Eğer öyleyse, faktörün, teklifin belirli bir unsur veya boyutunun sağlık 
etkileriyle ilişkili olarak önemli veya etkili olup olmadığı. 

• Eğer öyleyse, faktörün, teklifin birden fazla unsur veya boyutu için 
etkilerin nedenlerine göre önemli veya etkili olup olmadığı. 

 
Ne zaman  Öneriler, raporun yazılmasıyla ilgili olarak diğer görevlerin 

tamamlanmasından sonra derhal sınanmalıdır (Görev 6.1- 6.5). 
 
Kim   Önerilerin sınanmasından eksper(ler) sorumludur. 
 
Destekleyici Faktörlerin akan diyagramı, teklifin uygulanmasından kaynaklanan sağlık 
bilgiler  etkilerinin nedenlerini içermektedir (bkz. Görev 6.4). 
 
Nasıl Bu tanım, önerilerin, sağlık etkilerinin nedenleriyle ilişkili bir şekilde 

önemli ve etkili faktörlere yönelik olup olmadığının nasıl sınanacağını, 
toplu konutla ilgili geçmişe dönük SED’den elde edilen bilgiler 
kullanılarak gösterilecektir. 
Aşama 1 
Teklifin belli bir unsur veya boyutu için sağlık etkilerine dahil olan 
faktörleri gösteren her diyagram, şu hususları belirler: 
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• Öncelikli nedenler – diyagramlarda öncelikli nedenler, kolayca sadece 
diğer faktörlere doğru yön gösteren işaretleri olan faktörler olarak 
tanımlanabilir. 

• Ara noktalar – diyagramlarda noktalar, kendilerini ve aksi istikameti, 
örneğin başka faktörleri gösteren işaretleri olan faktörler olarak 
tanımlanabilirler. 

• Çıktılar – diyagramlarda çıktılar, sadece kendilerine doğru yönelen 
veya kendilerini gösteren işaretleri olan faktörler gibi tanımlanabilirler. 
Çıktılar, sağlık çıktısı veya sağlığı etkileyen risk faktörü olabilirler. 

Örneğin, Şekil 1, Ek 3’te şu örnekleri görebilirsiniz: 
• İlk etki, mal varlığına yönelik tek erişim noktasıdır 
• Ara devre, toplumdaki bireylerin izolasyonudur 
• Çıktılardan bir tanesi, trafik kazalarının artma riskidir 
Aşama 2 
Her diyagram için, teklifin belirli bir unsur veya boyutundan kaynaklanan 
sağlık etkileri nedeniyle hangi devrelerin önemli veya etkili olduğuna karar 
verilmesi önemlidir. Önemli veya etkili devrelerin eğilimleri: 
• Kendilerine veya aksi istikameti gösteren işaret oranını nispeten fazla 

olması 
• Neden ve etki zincirinin nispeten başlangıcında gerçekleşmesi. 
Önemli veya etkili olarak kategorize edilecek bir nokta için başlangıçtaki 
işaret sayısı, gelişigüzel bir haldedir, ancak bu diyagramın zenginliğine 
veya karmaşıklığına bağlıdır. Örneğin Şekil 1, Ek 3’te başlangıçta 5 veya 
daha fazla işaret vardı, halbuki Şekil 2 ve 3, Ek  3’te 3 veya daha fazla 
işaret bulunmaktadır. 
Teklifin etki kestirimine tabi tutulan her unsuru veya boyutu, öncelikli 
nedenler, önemli veya etkili noktalar ve çıktılar, tablo olarak sunulabilirler. 
Aşama 3 
Teklifin belirli bir unsur veya boyutuyla ilgili önemli veya etkili noktalar 
belirlendiğinde, neden ve etki arasındaki ana yolları vurgulayan ve 
basitleştirilmiş akan diyagramlar oluşturmak yararlı olur. 
Örneğin Ek 3 içerisindeki Şekil 4-6, Ek 3’teki Şekil 1-3’ün nispeten 
basitleştirilmiş versiyonudur. 
Neden ile etki arasındaki ana güzergahlar tespit edildiğinde, 
• Teklifin bir veya daha fazla unsur veya boyutu için öncelikli etkiler 

olarak 
• Teklifin iki veya daha fazla unsur veya boyutu için noktalar olarak 
• Teklifin tek bir unsur veya boyutundaki neden ve etki zincirinin 

başında ~örneğin, göreli olarak fazla sayıda diğer nokta üzerinde etki 
yaratan ~ bir nokta olarak meydana gelen faktörlerin tanımlanması 
olasıdır. 
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Bu faktörler, bir teklifin sağlık üzerindeki etkileriyle ilişkili bir biçimde 
oldukça etkilidir ve teklifi değiştirmek için öneriler getirildiğinde yönelmek 
gereken faktörlerdir. 
Örneğin Matris 6.1, yönelmek gereken öncelikli nedenleri göstermektedir, 
ve Matris 6.2, toplu konut konusundan elde edilen deneyimleri baz alan 
sağlık etkilerini tedavi etmek üzere önerileri sunarken yönelmek gereken 
noktaları göstermektedir. 
 
Aşama 4 
Sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili faktörler (nedenler veya noktalar) 
belirlendiğinde, katılımcıların onlara gerçekten hitap eden önerileri yapıp 
yapmadıklarının değerlendirilmesi olasıdır. Bu yüzden her öneri için şu 
hususları belirleyin: 
• Hangi öncelikli nedeni veya ara noktayı hedef aldığı. 
• Öncelikli nedenin veya ara noktanın, teklifin bir unsur veya boyutu için 

sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili olup olmadığı. 
• Eğer öyleyse, öncelikli nedenin veya ara noktanın, teklifin birden fazla 

boyut veya unsuru için sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili olup 
olmadığı. 

Bu şekilde hangi önerilerin öncelikli nedene veya ara noktaya hitap 
ettiğinin belirlenmesi, ve daha sonra bu listeyi, çalıştay katılımcıları 
tarafından öncelik sıralamasına tabi tutulan öneriler ile kıyaslanması 
mümkündür. Bu bilgi, karar vericilere sunulmalıdır. 
Örneğin: toplu konutla ilgili geriye dönük SED için gerçekleştirilen 
katılımcı çalıştay sırasında yapılan önerilerin: 
• 16’sı (% 66,6’sı), öncelikli nedenlere veya etkili ara noktalara 

yöneliktir ve öncelik sıralamasına tabi tutulmuştur. 
• 3’ü (% 12.5’i), etkili öncelikli nedenlere veya etkili ara noktalara 

yöneliktir ve öncelik sıralamasına tabi tutulmamıştır. 
• 4’ü (% 16.7’si), etkili olmayan ara noktalara yöneliktir ve öncelik 

sıralamasına tabi tutulmuştur. 
ÖNEMLİ: Öncelik sıralamasına tabi tutulmayan bir (1) öneri, (% 4.2), 
paydaşlar arasında daha iyi bir iletişim olması gerektiğini önermiştir. Buna 
göre hareket edilirse bu öneri, sürece katılan farklı sektör veya kurumların, 
diğer önerilerin başarılı bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına yardım 
edebilir. 
Böylece bu örnekten aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir: 
• Bu SED’e katılan çalıştay katılımcıları tarafından öncelik verilen 

önerilerin çoğunluğu, sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili 
faktörlere yöneliktir. 

• Birkaç öneriye öncelik verilmedi, ama uygulanması iyi olurdu çünkü 
sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili faktörlere hitap etmektedir. 
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• Bazı önerilere öncelik verildi ama olasılıkla uygulamaya değer değiller 
çünkü sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili faktörlere hitap 
etmemektedirler. 

 
Teşekkürler Çalıştay katılımcıları tarafından ortaya atılan önerilerin, gerçekten sağlık 

etkileriyle ilişkili bir şekilde etkili faktörlere yönelik olup olmadığının test 
edilmesi için akan diyagramı kullanma fikri, ulaşımın sağlık üzerindeki 
etkileri konusunda bir diyagram geliştiren Mike Joffe ve Jenny Mindell’in 
(İmperial Koleji, Londra) çalışmaları sonucu hayata geçirilmiştir (Joffe ve 
Mindell, 2002). Joffe ve Mindell, müdahalenin sağlık üzerindeki etkisinin 
yaygınlaşması bekleniyorsa, sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde meydana 
gelen faktörlere hitap edilmesi ihtiyacını vurgular. 

 
Matris 6.1: Toplu konut konusunda geriye dönük SED içerisinde sağlık etkileriyle ilişkili 
bir şekilde etkili öncelikli nedenler 
 
İlk nedenler 1 konu 2 konu 3 konu 
Bölgede hizmet ve tesislerin yetersizliği 
 
Bölgeye bireysel erişim ve bölgenin fiziksel izolasyonu 
 
Bölgenin tasarımı (örneğin binaları birbirine bağlayan 
geçitler/yetersiz aydınlatma) 
 
Yapacak bir şeyi olmayan gençler 
 
Konut tasarımı (örneğin yetersiz ısıtma ve gürültü yalıtımı) 
 
Bölgenin hızlı bir şekilde genişlemesi 
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Matris 6.2: Toplu konut konusunda geriye dönük SED içerisinde sağlık etkileriyle ilişkili 
bir şekilde etkili ara noktalar 
 
Ara nokta 1 konu 2 konu 3 konu 

Yetersiz otobüs hizmetleri   • 

Hizmet ve tesislere uzun yürüyüş mesafesi  •  

Azalan sosyal iletişim  •  

Suç korkusu •   

Suiistimal veya tehdit korkusu •   

Şiddet ve holiganizm •   

Bireylerin toplumdan izole olması •   

Stres •   

Motivasyon sorunu •   

Kamu vicdanı eksikliği •   

Artan trafik oranı •   

Hizmet ve tesislere erişim zorluğu •   

Zaman yönetimi baskısı (özellikle toplumdaki savunmasız 
gruplar için, örneğin aileler, yaşlılar, engelliler) •   
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Görev 6.7: Raporun kalitesinin incelenmesi 
 
Niçin Nihai raporun kalitesinin incelenmesi hayati önemdedir çünkü bu, karar 

vericilerin, teklifin olası sağlık etkileri hakkında karar vereceği belgeye 
göre tesis edilmiştir. 

 
Ne   Raporun kalitesinin incelenmesi, kıyaslamayı gerektirir: 

• Raporun, ve sonuçların raporlanması için Yönlendirme Kurulu’nun 
gereksinimleri ile birlikte sonuçların dağıtılmasına yönelik diğer 
formatların kıyaslanması (Görev 1.11’den elde edilen çıktılara bakınız 
~ Yönlendirme Kurulu toplantı(ları) tutanaklarına göz atın). 

• Çalıştay sırasında katılımcıların verdikleri yanıtların doğru bir şekilde 
raporlanıp raporlanmadığının değerlendirilmesi. 

• Raporun içeriğinin, ve nüfus profili, yerel koşulların özeti, ve 
deneysel/kanıtsal veriler dahil olmak üzere katılımcılar için hazırlanan 
bilgilerle birlikte sonuçların yayılması için diğer formatlarının 
kıyaslanması, çalıştay sırasında elde edilen yanıtlarla uygun bir şekilde 
birleştirildiğinin görülmesi. 

 
Ne zaman Sonuçların yayılması için raporun ve diğer formatlarının kalitesi, raporun 

tamamlanmasından sonra mümkün olduğunca hızlı incelenmelidir. 
 
Kim Yönlendirme Kurulu karar verme sürecinden sorumlu değilse, raporun 

kalitesinin incelenmesinden sorumludur. 
Yönlendirme Kurulu karar vermeden sorumlu ise, SED alanında aktif olan, 
ancak raporun kalitesinin incelenmesi için bu SED’e katılmamış olan 2 
meslektaş/uzmana sorulması tavsiye edilir. [ÖNEMLİ: bu, yaşam boyu 
değerlendirme (LCA: Life-Cycle Assessment)alanındaki standart bir 
uygulamadır.] Bununla beraber bu görevi kısa bir zamanda tamamlamak 
için hazırlanmalıdırlar. 

 
Nasıl Raporun kalitesini incelemek için kullanılabilecek kontrol soruları, Kutu 

6.2’de gösterilmiştir. 
İncelemeden sonra herhangi bir düzeltme gerekliyse, derhal eksper(ler)i 
uyarın ki rapor dağıtılmadan önce düzeltmeleri mümkün olduğunca hızlı 
gerçekleştirebilsinler. 
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Kutu 6.2: Raporun kalitesini incelemek için kullanılabilecek kontrol soruları 

• Yönlendirme Kurulu’nun sonuçların farklı paydaşlar için raporlanmasına yönelik gereksinimleri, 
format, ayrıntı seviyesi ve belge uzunluğu ve dil kullanımı ile uzman terminolojisinin kullanımı 
açısından karşılanmış mıdır? 

• Tarama sürecinden elde edilen ilgili sonuçlar dahil olmak üzere teklif olasılıkla Giriş bölümünde 
bağlama yerleştirildi mi? 

• SED’in arka planı, örneğin, teklifin amaçları ve değerlendirilen unsur veya boyutları, SED’in sınırları, 
ve sonuçları göz ününde bulundurulmakta olan karar verme süreci veya çerçevesi olasılıkla Giriş 
bölümünde tanımlandı mı? 

• Çalıştayın yapısı, teklifin unsur/boyutlarının çalışma gruplarına yerleştirilmesi, mevcut katılımcılara 
yönelik sorular, hitap edilme önceliği olan sağlığın belirleyicileri, ve sağlığı koruyup geliştirmek için 
önerilerin öncelik sıralamasına tabi tutulması yöntemi, olasılıkla Yöntemler bölümünde, tanımlandı 
mı? 

• Katılımcılar tarafından uygulamaya yönelik olarak belirlenen engeller/tehditler ve anlaşmazlıklar 
kaydedildi mi? Eksper(ler) bunlara ilave yaptılar mı? Eğer yaptılarsa, eksper(ler)in ilaveleri net miydi 
ve dayanakları nelerdi? 

• Katılımcılar tarafından belirlenen sağlık etkileri kaydedildi mi? Eksper(ler), bu yanıtları desteklemek 
için ilgili herhangi bir kanıt ve/veya SED deneyimi sundular mı? Kanıtsal/deneysel verilerdeki 
boşluklar veya anlaşmazlıklar sunuldu mu? Eksper(ler), katılımcıların yanıtlarına ilave yaptılar mı? 
Eğer yaptılarsa, eksper(ler)in ilaveleri, ve kanıtsa ve/veya deneysel veriler baz alınarak yapılıp 
yapılmadıkları net miydi? 

• Katılımcılar tarafından belirlenen herhangi bir hizmet gereksinimleri kaydedildi mi? Eksper(ler) bu 
yanıtları desteklemek için ilgili kanıtları ve/veya SED deneyimlerini sundu mu? İlgili boşluklar veya 
anlaşmazlıklar kanıtsal/deneysel veriler içerisinde sunuldu mu? Eksper(ler) katılımcıların yanıtlarına 
ilave yaptı mı? Eğer yaptıysa yapılan ilaveler, ve bu ilavelerin kanıtsal ve/veya deneysel veriler baz 
alınarak yapıldığı net miydi? 

• Teklifte değişiklik yapacak öneriler katılımcıların tasarladığı gibi kaydedildi mi? Eksper(ler) bu 
yanıtları desteklemek için ilgili kanıtları ve/veya SED deneyimlerini sundu mu? İlgili boşluklar veya 
anlaşmazlıklar kanıtsal/deneysel veriler içerisinde sunuldu mu? Eksper(ler) katılımcıların yanıtlarına 
ilave yaptı mı? Eğer yaptıysa yapılan ilaveler, ve bu ilavelerin kanıtsal ve/veya deneysel veriler baz 
alınarak yapıldığı net miydi? 

• Sağlığı korumak ve geliştirmek için katılımcıların öncelik verdiği öneriler net bir şekilde sunuldu mu? 
• Eksper(ler), katılımcılar tarafından yapılan önerilerin, belirlenen sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde 

etkili faktörlere hitap edip etmediğini görmek üzere bu önerileri test etmişler midir? Eğer etmişlerse bu 
testlerin sonuçları sunuldu mu? 

• Eksper(ler) sağlığı korumak ve geliştirmek için daha başka öneriler sunmuşlar mıdır? Eğer 
sunmuşlarsa bu ilave öneriler kanıtsal ve/veya deneysel veriler baz alınarak mı yapılmıştır? 

• Teklifin uygulanmasının akabinde elde edilen sağlık kazanımlarını izlemek ve değerlendirmek için 
yapılan öneriler sunuldu mu? Yönlendirme Kurulu, çalıştay katılımcıları veya sonradan eksper(ler) 
tarafından yapılan öneriler net midir? 

• Grafiti duvarına verilen yanıtlar sunuldu mu (sadece bu türden bir görev gerçekleştirildiği zaman)  
• Yönlendirme Kurulu üyelerinin, çalıştayın hazırlık ve idaresine katılan personelin ve çalıştay 

katılımcılarının isimleri ve bağlı oldukları kuruluşlarla ilgili bilgiler verilmiş midir? 
• Davet edilen paydaşlar sıralanmış mıdır?  
• Paydaş katılımcı çalıştay için hazırlanan önemli bilgiler ~ nüfus profili, teklifle ilgili olarak yerel 

koşulların özeti, kanıtsal ve deneysel veriler sunuldu mu? 
• Eğer kullanıldıysa sağlığın belirleyicileri listesi/aracı sunuldu mu? 
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Bölüm 7: Karar Verme Sonuçları 
 
Karar Verme Sonuçları için Görevlerin Özeti 
♦ Hangi önerilerin kabul edildiğinin raporlanması ~ Görev 7.1 
♦ Kabul edilen önerilerin hangilerinin uygulandığının kaydedilmesi ~ Görev 7.2 
 
Bölüm 7 için Özet Tablo, her görevi tamamlamak için gerekli girdileri, her görevin amacını, 
kullanımını ve çıktılarını listelemektedir. 
 
Bölüm 7 için Özet Tablo: Her görevi tamamlamak için gerekli girdiler, ve her görevden 
elde edilen çıktıların kullanımı 
 
Görevi tamamlamak için gerekli girdiler Görevler Görevin hedefi ve çıktıların kullanımı
Rapor – Bölüm 6’daki Görevlerin 
kombinasyonunun çıktısı 

7.1 Yönlendirme Kurulu’na, eksper(ler)e, 
ve değerlendiricilere gönderilen tebliğ; 
bilgileri tüm paydaşlara gönderecek 
eksper(ler) 

Görev 7.1’den çıktılar 7.2 Karar vericiler, Yönlendirme Kurulu, 
eksper(ler), değerlendiriciler, ve izleme 
ve değerlendirmeden sorumlu personele 
gönderilen tebliğ 
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Görev 7.1: Hangi önerilerin kabul edildiğinin rapor edilmesi 
 
Niçin Karar vericiler tarafından kabul edilen teklife yönelik değişiklik önerileri 

hakkında tüm paydaşlara geribildirimde bulunmak esastır. Bu görev, 
şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinin karar verme sürecine dahil edilmesinin 
önemli bir parçasıdır. Nüfusun sağlığını korumak ve geliştirmek için teklifi 
değiştirmeye yönelik hızlı etki kestiriminin etkinliğini de katılımcılara 
gösterecektir. 

 
Ne Hangi önerilerin karar vericiler tarafından kabul edildiğinin raporlanması 

için iki temel olasılık vardır: 
• Paydaş katılımlı çalıştay raporuna ek olarak kabul edilen önerilerin bir 

listesinin sunulması. 
• Paydaş katılımlı çalıştay raporundan ayrı olarak kabul edilen önerilerin 

bir listesinin sunulması. 
Seçilen olasılık, teklifle ilgili kararların ne zaman alındığına bağlıdır: 
• Karar verme, çalıştay raporunun gönderilmesinden sonraki 3-4 hafta 

(veya daha fazla) bir süre içerisinde yer alacaksa, önerileri ayrı bir liste 
halinde göndermek en iyi seçenektir. 

• Karar verme, çalıştay raporunun gönderilmesinden sonraki iki hafta 
içerisinde gerçekleştirilecekse,kabul edilen önerilerin bir listesinin 
çalıştay raporuna eklenmiş olarak gönderilmesi paydaşlar için yararlı 
olacaktır. 

 
Ne zaman Hangi önerilerin karar vericiler tarafından kabul edildiğinin raporu, 

kararların alındığı toplantıdan sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
yapılmalıdır. 

 
Kim   Bu göreve katılan personel: 

• Karar vericiler 
• Yönlendirme Kurulu 
• Eksper(ler) 

 
Nasıl   Yönlendirme Kurulu karar vermekten sorumlu ise: 

Hangi önerilerin kabul edildiğinin bildirilmesi, listenin paydaşlara 
dağıtılmasından sorumlu eksper(ler)e gönderilmelidir (ayrı bir şekilde veya 
çalıştay raporunun bir parçası olarak). 
Yönlendirme Kurulu haricinde bir personel karar vermekten sorumlu ise: 
Hangi önerilerin kabul edildiğinin raporu Yönlendirme Kurulu’na 
gönderilmelidir, ve daha sonra listenin paydaşlara dağıtılmasından sorumlu 
eksper(ler)e aktarılmalıdır (ayrı bir şekilde veya çalıştay raporunun bir 
parçası olarak). 
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Tavsiye Bazı öneriler kabul edilmediyse, karar vericilerden bu önerilerin kabul 

edilmeme nedenlerini elde etmeye ve elde edilen bu bilgilerin paydaşlara 
sunulan geribildirime koymaya çalışın.

 
Görev 7.2: Hangi önerilerin uygulandığının kaydedilmesi 
 
Niçin Karar vericiler tarafından kabul edilen önerilerin hangilerinin 

uygulandığının kaydedilmesi iki nedenden ötürü önemlidir. 
• Bu kayıt, teklifin uygulama sonuçlarının değerlendirilebileceğine 

ilişkin bir dayanağı içermektedir. Eğer öneriler kabul edilmiş fakat 
uygulanmamışsa, çıktıların değerlendirilmesinden sorumlu olan 
kişilerin bu konunun farkında olmaları önemlidir. Değerlendirmede, 
kabul edilen önerilerin uygulandığı farz edilirse, bu durum sonuçları 
çarpıtır ve sadece teklifin uygulama sonuçlarına yönelik değil, aynı 
zamanda sağlığı korumak ve geliştirmek için teklifleri güçlendirmenin 
metodu olarak SED’in etkinliği hakkında da yanlış bir resim sunar. 

• Belirli önerilerin uygulamaya geçirilmeme nedenleri, uygun oldukça 
incelenmeli ve üzerine eğilmelidir. Bu durumda sorumluluk 
gereksinimi sözkonusu olabilir. 

 
Ne zaman Karar vericiler tarafından kabul edilen ve gerçekten uygulanan öneriler, 

İzleme ve Değerlendirmenin bir parçası olarak teklifin uygulanması 
sırasında kaydedilmelidir. 

 
Ne Tarama (bkz. Görev 1.13) sırasında, teklifi geliştiren(ler) ve teklif hakkında 

karar vermekten sorumlu olanlarla işbirliği halinde, bu süreç için bir 
gereksinim olan SED için bir Yönlendirme Kurulu tesis edilecektir. Süreç 
şu hususları içermelidir: 
• Karar vericiler tarafından kabul edilen önerilerin hangilerinin 

uygulandığının kaydedilmesi için bir sistem 
• Karar vericiler tarafından kabul edilen önerilerin hangilerinin 

uygulandığının kaydedilmesi için bir dağıtım sistemi
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Ek 1: Sağlık etki değerlendirmesi aracı ~ sağlığın belirleyicileri 
 
Temel çalıştay görevleri sırasında kullanmak için 
 
Araç, iki temel parçaya bölünmektedir:  
1. sağlık ve esenlik üzerinde doğrudan etki yaratan faktörler (zihinsel ve fiziksel olarak) 
2. sağlığın belirleyicileri, örneğin, bir etkiye aracılık eden, veya sağlık ve esenlik üzerinde 

doğrudan etki bırakan faktörler (zihinsel ve fiziksel olarak) 
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Sağlık üzerindeki Doğrudan Etkiler 
 

Fiziksel sağlık  Zihinsel sağlık 
• Kazalar ve yaralanmalar 
• Gıdasal hastalıklar dahil bulaşıcı hastalıklar 
• Koroner kalp rahatsızlıkları, felç, diyabet gibi bulaşıcı 

olmayan hastalıklar 
• Anormal doğum 
• Koşullar, örneğin, bebeğin doğumda kilosunun düşük olması, 

hipertansiyon, obezite 
• Diş sağlığı 

• Öz saygı ve güven 
• Stres 
• Endişe 
• Depresyon 
• Kendine zarar verme ve intihar 
• Diğer zihinsel sağlık problemleri 
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Sağlığın belirleyicileri 

Yaşam tarzı  Kişisel koşullar Erişim 
• Diyet 
• Egzersiz ve fiziksel aktivite 
• Sigara alışkanlığı 
• Pasif içiciliğe maruz kalma 
• Alkol alımı 
• Reçeteli uyuşturucuya bağımlılık 
• Yasa dışı uyuşturucu ve madde kullanımı 
• Cinsel davranış 
• Diş fırçalama, banyo yapma, gıda hazırlama 

gibi sağlıkla ilgili diğer davranışlar  

• Aile yapısı 
• Aile uyumu 
• Ebeveynlik 
• Çocuk gelişimi 
• Yaşam becerisi 
• Kişisel güvenlik 
• İstihdam durumu 
• Çalışma koşulları 
• Kar dahil olmak üzere gelir düzeyi 
• Harcanabilir gelir düzeyi 
• Barınma hakkı 
• Barınma koşulları 
• Eğitim durumu 
• Yetenek düzeyi 

• İstihdam olanaklarına 
• İşyerlerine 
• Evlere 
• Dükkanlara (temel ihtiyaçları tedarik etmek 

için) 
• Toplumsal tesislere 
• Toplu taşımaya 
• Eğitime 
• Eğitim ve yetenek gelişimi 
• Sağlık bakım 
• Sosyal hizmetler 
• Çocuk bakım 
• Geçici bakım 
• Boş zaman ve rekreasyon hizmetleri ve 

tesisleri 
• Temel konfor 

 
Sözlük
Diyet: meyve ve sebze, doymuş yağ, lifli besinler, tuz, şekerler, balık, folik asit, hububat ve nabız, arıtılmış enerji doğun gıdaların alımı dikkate alınır 
Kişisel güvenlik: ev içi şiddet ve suiistimal, yangın alarmları, güvenlik düzenlemeleri gibi evde ve yaşanan yerlerde güvenlik dikkate alınır. 
İstihdam durumu: güvenli istihdam, geçici istihdam, ücretsiz gönüllü, uzun dönem istihdam (>52 hafta) ve kıza dönem istihdam dikkate alınır 
Sağlıkla ilgili diğer davranışlar: diş fırçalama, banyo yapma, gıda hazırlama gibi davranışlar dikkate alınır. 
Barınma hakkı: ev sahibi, kiracı, geçici barınma, evsiz gibi durumlar dikkate alınır 
Barınma koşulları: kalabalık, nemli, soğuk, küflü olanlar dikkate alınır 
Eğitime Erişim: okul öncesi, ilk, orta, lise, yetişkin eğitimi dikkate alınır 
Sağlık bakımına erişim: birincil, ikincil ve üçüncül bakım hizmetlerine erişim dikkate alınır 
Temel konfor: içilebilir su kaynakları, ısınma için güç kaynağı, aydınlatma, ve yemek yapma, atıkların yok edilmesi, kanalizasyon suyunun temizlenmesi gibi.

 120



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanlığı tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir  

Haziran 2006 
 
 
Sağlığın belirleyicileri

Sosyal faktörler Ekonomik faktörler Çevresel faktörler 
• Sosyal iletişim 
• Sosyal destek 
• Komşuluk ilişkileri iyi olan 
• Topluma katılım 
• Toplumsal gruplara üyelik 
• Toplumda/bölgede ün 
• Toplumsal ilişkilere katılım 
• Suç ve düzensizlik oranı 
• Suç ve düzensizlik korkusu 
• Antisosyal davranış düzeyi 
• Antisosyal davranış korkusu 
• Ayrımcılık 
• Ayrımcılık korkusu 

• Refah yaratılması 
• Refahın dağıtılması 
• Refahın yerel alanda/ekonomide muhafaza 

edilmesi 
• Gelir dağılımı 
• Çalışma faaliyetleri 
• İş yaratma 
• İstihdam olanaklarının ulaşılabilirliği 
• İstihdam olanaklarının kalitesi 
• Eğitim olanaklarının ulaşılabilirliği 
• Eğitim ve yetenek gelişim olanaklarının 

ulaşılabilirliği 
• Teknolojik gelişim 
• Trafik sıkışıklığı düzeyi 

• Hava kalitesi 
• Su kalitesi 
• Toprak kalitesi 
• Gürültü seviyesi 
• Koku 
• Titreşim 
• Tehlike (ör. radyasyon) 
• Toprak kullanımı 
• Doğal ortam 
• Biyolojik çeşitlilik 
• Peyzaj 
• Kentsel peyzaj 
• Yeşil alanlar ve parklar 
• Kentsel alanlar 
• Doğal kaynakların kullanımı/tüketimi 
• Karbondioksit ve diğer sera gazlarının 

emisyonu (enerji etkinliği) 
• Katı atık yönetimi 
• Toplu taşıma altyapısı 

Sözlük
Sosyal iletişim: farklı networklardaki iletişim sayısı ve sıklığı, örn: toplum, okul, iş, vb. dikkate alınır 
Sosyal destek: duygusal ve pratik destek dikkate alınır 
Ayrımcılık/ayrımcılık korkusu: yaş, cinsiyet, cinsel tercih, ırk, din, engellilik durumuna göre ayrımcılık dikkate alınır 
Eğitim olanaklarının ulaşılabilirliği: okul öncesi, ilk, orta, lise, yetişkin eğitimi dikkate alınır 
Teknolojik gelişim: yerli, ticari, endüstriyel, zirai, altyapı, tıbbi durumlar dikkate alınır 
Su kalitesi: kontrol altındaki su kaynaklarının kalitesi dikkate alınır, örn: nehirler, göller, göletler, ırmak ağzı, denizler, vb. 
Arazi kullanımı: meskun, endüstriyel, ticari, zirai/bahçeciliğe ait, boş zaman, koruma dikkate alınır 
Doğal ortam: ulaşılabilirlik ve kalite dikkate alın 
Peyzaj/kentsel peyzaj: görsel ve estetik faktörler dikkate alınır 
Katı atık yönetimi: yönetim, geri dönüşüm, tekrar kullanım, gübreleme, toplama, ulaşım ve depolama dikkate alınız.
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Ek 2: Sağlık belirleyicilerinin zamanında kullanılması 
 
Pilot projelerden Örnekler ~ Aracın, Gıda ve Sağlık Stratejisi SED’i içerisinde farklı 
çalışma grupları için yönelme önceliği olan, sağlık üzerindeki doğrudan etkiler ve sağlığın 
belirleyicilerinin vurgulandığı ‘uyarlanmış’ bir versiyonunu ürettik (küçük çalışma 
gruplarından, ilgili yerlerde her listelemeden sonra italik karakterle gösterilen spesifik 
doğrudan etkileri/sağlığın belirleyicilerini dikkate almaları istenmiştir). 
 
DİKKAT EDİLECEK: Bu örnekte sözlük gösterilmemiştir ~ lütfen eke göz atınız.
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Sağlık üzerindeki doğrudan etkiler 
 

Fiziksel sağlık  Zihinsel sağlık 
• Kazalar ve yaralanmalar 
• Gıdasal hastalıklar dahil bulaşıcı hastalıklar – A, B, D, E 

Grubu 
• Koroner kalp rahatsızlıkları, felç, diyabet gibi bulaşıcı 

olmayan hastalıklar – A, B, C, D, E, Grubu 
• Anormal doğum – D Grubu 
• Koşullar, örneğin, bebeğin doğumda kilosunun düşük olması, 

hipertansiyon, obezite – A, B, C, D, E Grubu 
• Diş sağlığı – A, B, C, D, E Grubu 

• Öz saygı ve güven 
• Stres 
• Endişe – B, D Grubu 
• Depresyon 
• Kendine zarar verme ve intihar 
• Diğer zihinsel sağlık problemleri 
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Sağlığın belirleyicileri 
 

Yaşam tarzı  Kişisel koşullar Erişim 
• Diyet – A, B, C, D, E Grubu 
• Egzersiz ve fiziksel aktivite – A, B, C, 

E Grubu 
• Sigara alışkanlığı – A, E Grubu 
• Pasif içiciliğe maruz kalma 
• Alkol alımı – A Grubu 
• Reçeteli uyuşturucuya bağımlılık 
• Yasa dışı uyuşturucu ve madde 

kullanımı 
• Cinsel davranış 
• Diş fırçalama, banyo yapma, gıda 

hazırlama gibi sağlıkla ilgili diğer 
davranışlar  

• Aile yapısı 
• Aile uyumu 
• Ebeveynlik 
• Çocuk gelişimi 
• Yaşam becerisi 
• Kişisel güvenlik 
• İstihdam durumu 
• Çalışma koşulları 
• Kar dahil olmak üzere gelir düzeyi 
• Harcanabilir gelir düzeyi 
• Barınma hakkı 
• Barınma koşulları 
• Eğitim durumu – B Grubu 
• Yetenek düzeyi 

• İstihdam olanaklarına – C Grubu 
• İşyerlerine – C Grubu 
• Evlere – C Grubu 
• Dükkanlara (temel ihtiyaçları tedarik 

etmek için) – B, C, D Grubu 
• Toplumsal tesislere – C Grubu 
• Toplu taşımaya 
• Eğitime – C Grubu 
• Eğitim ve yetenek gelişimi – B, C, D 

Grubu 
• Sağlık bakım 
• Sosyal hizmetler 
• Çocuk bakım 
• Geçici bakım 
• Boş zaman ve rekreasyon hizmetleri 

ve tesisleri – C Grubu 
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Sağlığın belirleyicileri 
 
Sosyal faktörler Ekonomik faktörler   Çevresel faktörler
• Sosyal iletişim – A, B, C, D Grubu 
• Sosyal destek – A, B, C, D Grubu 
• Komşuluk ilişkileri iyi olan – C, D 

Grubu 
• Topluma katılım – A, B, C, D Grubu 
• Toplumsal gruplara üyelik – A, B, C, 

D Grubu 
• Toplumda/bölgede ün 
• Toplumsal ilişkilere katılım 
• Suç ve düzensizlik oranı 
• Suç ve düzensizlik korkusu 
• Antisosyal davranış düzeyi 
• Antisosyal davranış korkusu 
• Ayrımcılık 
• Ayrımcılık korkusu 

• Refah yaratılması 
• Refahın dağıtılması – C Grubu 
• Refahın yerel alanda/ekonomide 

muhafaza edilmesi 
• Gelir dağılımı – C Grubu 
• Çalışma faaliyetleri – C Grubu 
• İş yaratma – C Grubu 
• İstihdam olanaklarının ulaşılabilirliği – 

C Grubu 
• İstihdam olanaklarının kalitesi – C 

Grubu 
• Eğitim olanaklarının ulaşılabilirliği 
• Eğitim ve yetenek gelişim 

olanaklarının ulaşılabilirliği – A, B, C, 
E Grubu 

• Teknolojik gelişim 
• Trafik sıkışıklığı düzeyi 

• Hava kalitesi 
• Su kalitesi 
• Toprak kalitesi – C Grubu 
• Gürültü seviyesi 
• Koku 
• Titreşim 
• Tehlike (ör. radyasyon) 
• Toprak kullanımı – C Grubu 
• Doğal ortam 
• Biyolojik çeşitlilik 
• Peyzaj 
• Kentsel peyzaj 
• Yeşil alanlar ve parklar 
• Kentsel alanlar 
• Doğal kaynakların kullanımı/tüketimi 
• Karbondioksit ve diğer sera gazlarının 

emisyonu (enerji etkinliği) 
• Katı atık yönetimi – A, B, E Grubu 
• Toplu taşıma altyapısı 
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Ek 3: Temel çalıştay görevleri sırasında kullanılmak üzere soru listesi 
 
A. Sağlık üzerindeki etkilerin belirlenmesi ~ Görev 5.3 sırasında kullanmak için 
Temel çalıştay görevleri sırasında kullanmak için iki soru düzeyi sunulmuştur: 
• Seviye 1, çalıştay katılımcılarının çoğunluğunun SED konusunda hiçbir bilgisi olmaması ya 

da çok az bilgisi olması durumunda kullanılır. 
• Seviye2, çalıştay katılımcılarının SED konusunda deneyimli veya yerel bazda SED tanıtımı 

sırasında tecrübe kazanmış olmaları durumunda kullanılır. 
Bununla beraber SED katılımcılarının bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak Seviye 1 ve 2’deki 
soruların bir kombinasyonunun kullanılması uygun olabilir. 
 
Seviye 1 Soruları Teklifin her unsur veya boyutu için şunları sorun: 

• Teklifin uygulama çıktıları ne olacaktır? 
• Bu çıktıların sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi olacak mı? 
• Bu çıktıların sağlık üzerinde dolaylı bir etkisi var mı? 
• Eğer varsa, sağlığı etkileyen faktörlerin/sağlığın belirleyicilerinin 

hangileri sözkonusu etkiye aracılık etmektedir? 
Sağlık üzerinde etkisi olduğu belirlenen her etki için şunları sorun: 
• Etkinin doğası nedir ~ pozitif veya negatif? 
• Kimi etkileyecek ~ tüm toplumu/nüfusu mu yoksa belli bir grubu mu? 
• Etkinin doğası, nüfus içerisindeki savunmasız, marjinalize olmuş veya 

dezavantajlı gruplar için farklı olacak mı? 
Zaman yeterliyse, her sağlık etkisinin hizmet planlaması için talimatları şu 
şekilde araştırın: 
• Bu etkinin, hizmet planlaması için önemi olacak mı: 

- kamu sektöründe ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- özel sektörde ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- gönüllü sektör ~ varsa hangi hizmet(ler)? 

• Teklifin uygulanması hizmet sunumunda değişiklikleri barındırıyorsa, 
bu değişikliklerin herhangi birinin sağlık üzerinde ve böylece hizmet 
ihtiyacında, o nedenle de hizmet planlamasına bir etkisi olacak mı: 
- kamu sektöründe ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- özel sektörde ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- gönüllü sektör ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
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Seviye 2 Soruları Seviye 1 Sorularına ek olarak şu hususları da araştırın. 
Sağlık üzerinde belirlenen her etki için şu soruları sorun: 
• ‘Kaç kişiyi etkileyecek?’ [Nicelik] 
• ‘Etki sürekli mi olacak? Eğer değilse, ne sıklıkta meydana gelecek?’ 

[Sıklık] 
• ‘Etki ne zaman meydana gelecek?’ [Meydana gelme zamanı] 
• ‘Etki yayılacak mı, veya belirli bir coğrafi alan veya bölge ile sınırlı mı 

kalacak?’ [Meydana gelme noktası] 
• ‘Etkinin meydana gelme olasılığı nedir?’ [Meydana gelme olasılığı] 
• Negatif etkiler için: ‘Ne kadar zararlı olacak?’. Pozitif etkiler için: ‘Ne 

kadar yararlı olacak?’ [Önem/Yarar] 
Katılımcılar sağlık üzerindeki etkileri belirlediği zaman şu soruları sorun: 
• Bu etkinin belirlenmesi için temel dayanak nedir: 

- kanıtsal veriler içerisindeki bilgiler; eğer öyleyse ayrıntı veriniz 
- deneysel veriler içerisindeki bilgiler; eğer öyleyse ayrıntı veriniz  
- kendi deneyimleriniz; eğer öyleyse ayrıntı veriniz 

Zaman yeterliyse, her sağlık etkisinin hizmet planlaması için talimatları şu 
şekilde araştırın: 
• Bu etkinin, hizmet planlaması için önemi olacak mı: 

- kamu sektöründe ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- özel sektörde ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- gönüllü sektör ~ varsa hangi hizmet(ler)? 

• Teklifin uygulanması hizmet sunumunda değişiklikleri barındırıyorsa, 
bu değişikliklerin herhangi birinin sağlık üzerinde ve böylece hizmet 
ihtiyacında, o nedenle de hizmet planlamasına bir etkisi olacak mı: 
- kamu sektöründe ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- özel sektörde ~ varsa hangi hizmet(ler)? 
- gönüllü sektör ~ varsa hangi hizmet(ler)?
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B. Teklifte sağlık etkilerine yönelik değişiklik önerileri ~ Görev 5.4 sırasında kullanmak için 
Temel çalıştay görevleri sırasında kullanmak için iki soru düzeyi sunulmuştur: 
• Seviye 1, çalıştay katılımcılarının çoğunluğunun SED konusunda hiçbir bilgisi olmaması ya 

da çok az bilgisi olması durumunda kullanılır. 
• Seviye2, çalıştay katılımcılarının SED konusunda deneyimli veya yerel bazda SED tanıtımı 

sırasında tecrübe kazanmış olmaları durumunda kullanılır. 
Bununla beraber SED katılımcılarının bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak Seviye 1 ve 2’deki 
soruların bir kombinasyonunun kullanılması uygun olabilir. 
 
Seviye 1 Soruları  

1. Sağlık üzerinde etki yarattığı tespit edilen faktörlere aracılık eden 
sağlığı etkileyen faktörler/sağlığın belirleyicileri dahil olmak üzere 
çalıştayın birinci temel görevinin sonuçlarının özetlenmesi. 

2. Sağlık üzerindeki bir veya daha fazla etkiye aracılık eden sağlığı 
etkileyen her faktör/sağlığın her belirleyicisi için şunları sorun: 

• Faktör veya belirleyicinin sağlığa etki yarattığı durumları değiştirebilen 
veya düzeltebilen bir müdahale sözkonusu mudur, bu müdahale 
olumsuz etkileri minimize edip olumlu etkileri maksimize edebilir mi? 

• Müdahale teklifle nasıl birleştirilebilir: 
- Etkinin artmasını sağlayan unsur/boyutu değiştirmeli miyiz? 
- Olumsuz etkiyi ılımlılaştırmak veya olumlu etkiyi tamamlamak için 
orijinal etki/unsuru bir başka unsur/etkiyle değiştirmeli miyiz? 
- Olumsuz etkiyi ılımlılaştırmak veya olumlu etkiyi tamamlamak için 
yeni bir unsur/boyut yerleştirmeli miyiz? 

Önlenmesi, azaltılması veya ılımlılaştırılması mümkün olmayan olumsuz 
etkiler için şu soruları sorun: 

- Etkiyi arttıran unsur veya boyutun tekliften çıkarılması uygun mudur? 
Bu unsur/boyutun müzakere edilemez olup olmadığının dikkate 
alınmasını hatırlayın. 

Teklifin, savunmasız, marjinalize olmuş veya dezavantajlı gruplar üzerinde 
olumsuz fakat toplumun kalanı üzerinde olumlu (ya da nötr) etkisi yaratan 
belirli bir unsur/boyutunun tespit edilmişse, bu olumsuz etkilere yönelik 
değişikliklerin tanımlanması hayati önemdedir ~ aynı soru listesi 
kullanılabilir. 

Bu görevin tamamlanması için ayrılan zamanın sonuna doğru (~5 dakika 
kala) şu hususları araştırın: 
 
‘Teklife daha sonra sağlık hakkında olumlu etkiler sunacak ilaveler yapma 
şansı var mıdır?’ 
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Her iki soru seviyesi için de, teklifi değiştirme önerilerinin, nüfus içerisindeki savunmasız, 
marjinalize olmuş ve dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağından emin 
olun. 
Seviye 2 Soruları Seviye 1 sorularına ek olarak aşağıdaki hususları araştırın. 

Katılımcılar, önemli sağlık belirleyicilerinden kaynaklanan etkilere 
müdahale edilmesini önerdiği zaman, şu soruları sorun: 
• Bu müdahale şu hususlara göre etkin midir: 

- kanıtsal veriler; eğer etkinse ayrıntı veriniz 
- deneysel veriler; eğer etkinse ayrıntı veriniz 
- kendi tecrübeleriniz; eğer etkinse ayrıntı veriniz 

Eğer zaman varsa şu soruları sorun: 
• Teklifin uygulaması ile harekete geçen belirleyicileri hatırda tutarak 

teklifin etkilerini izlemek için hangi göstergeleri kullanırdınız? 
• Sağlık üzerinde tespit ettiğiniz etkileri hatırda tutarak teklifin etkilerini 

izlemek ve değerlendirmek için hangi sağlık çıktılarını kullanırdınız? 

Her gösterge ve sağlık çıktısı için: 
• Verilerin düzenli bir şekilde toplanıp toplanmadığını 
• Eğer toplandıysa, verilerin toplanmasından ve analiz edilmesinden 

sorumlu bir temsilci belirlenip belirlenmediğini 
• Eğer toplanmadıysa, bu verileri baştan toplamak için kaynak içeriğinin 

belirlenip belirlenmediğini araştırın. 
 
Her iki soru seviyesi için de, teklifi değiştirme önerilerinin, nüfus içerisindeki savunmasız, 
marjinalize olmuş ve dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağından emin 
olun. 
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Ek 1: Araç gelişim süreci 
 
Komisyon 
 
1999 yılının sonuna doğru Berkshire, Buckinghamshire, Northamptonshire ve Oxfordshire (Dört 
İlçe olarak bilinir) Halk Sağlığı Yöneticileri, sağlık etki değerlendirmesi (SED) için bir hızlı etki 
kestirimi aracı geliştirmek için Oxford Kamu Sağlığı Kaynak Birimi’ni yetkilendirmiştir. Araç, 
kendi çalışmalarında SED’i kullanmak isteyen yerel yönetimlerden ortakların ricasına yanıt 
olarak hazırlanmıştır. 
 
DsPH Araştırması 
 
Komisyona hazırlanırken, aşağıdaki hususların doğruluğunu teyit etmek amacıyla Sonbahar/Kış 
1999 boyunca bir DsPH araştırması gerçekleştirildi: 
• Yereldeki SED aktiviteleri 
• SED için araçların ve/veya modellerin ulaşılabilirliği 
 
Aynı zamanda EH.net internet adresine de anket gönderildi. Sonuçların özeti, Sağlık Hizmeti 
Dergisi’nde yayınlandı (Ison ve Griffiths, 2000). 
 
Komisyonun özellikleri 
 
Araç gelişimi için genel özellikler şunlardır: 
• Araç, yerel düzeyde – sağlık, yerel yönetim, gönüllü sektörler, ticari ve iş çevreleri ve 

toplumsal organizasyonlar – daha geniş kapsamlı bir halk sağlığı gündemi üzerindeki 
çalışmaları hedef almalıdır; 

• Araç, potansiyel kullanıcılar ile işbirliği halinde tasarlanmalı ve sadeleştirilmelidir; 
• Süreç tekrar edilebilir olmalıdır. 
 
Araç gelişimi için belirlenmiş kriterler, Kutu A1.1’de gösterilmektedir. 
 

Kutu A1.1: Araç gelişimi için kriterler 
♦ Kullanılabilirlik – aracın kullanılması ne kadar kolay? 
♦ Yararlılık – araçtan elde edilecek çıktılar yararlı mı? 
♦ Anlaşılırlık – araç anlaşılması kolay mı? 
♦ Kapsamlılık – araç, uygulanacak teklif türüne uygun bir dizi sağlık 

belirleyicisini kapsamaktadır? 
 
Hazırlık Çalışmaları 
Profesör Sian Griffiths başkanlığında, Dört İlçenin sağlık ve yerel yönetimlerinden temsilcileri 
kapsayan bir Yönlendirme Kurulu tesis edildi. Yönlendirme Kurulu iki temel karar aldı. 
1. Araç ve onun kullanımına yönelik süreç, uygulama için paydaş katılımlı çalıştaylarda 

tasarlanmalıdır. 
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2. Araç gelişim süreci, bir dizi pilot proje aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 
Hali hazırda ulaşılabilir durumda bulunan (veya araştırma sonucu bize gönderilen) SED araçları 
ve modelleri incelenmiştir. Yönlendirme Kurulu’nda denenen araç ve sürecin prototipi meydana 
getirilmiştir. 
 
Araca rehberlik etmek 
Yönlendirme Kurulu ile denemeden sonra aracın ilk basımı, ilk pilotta kullanılmak üzere 
geliştirildi. Esas amaç, araca, Dört İlçe’de teklifin uygulanması için rehberlik etmekti. Bununla 
beraber pilotların Dört İlçe dışında da gerçekleştirilebileceği anlamına gelen Halk Sağlığı Tıp 
Fakültesi Politika Komitesi için yapılan teklif başarılıydı. 
Toplamda 10 pilot, yerel bazda olası toplum temsilcileri dahil farklı paydaşların katıldığı farklı 
teklifleri yönetmiştir (bkz. Tablo A1.1). Katılımlı çalıştayın organize edilmesi sürecini 
desteklemek için aracın ve talimatların yeni basımı, her pilottan sonra üretilmektedir. 
 
Tablo A1.1: SED için hızlı etki değerlendirmesi aracının gelişimi sırasında gerçekleştirilen 
pilotlar 
 
Teklif SED Türü Lider organizasyon Toplum 

katılımı? 
Uygun Konut Politikası* Geleceğe dönük Oxford Kent Konseyi Hayır 
Yaşlılar için Handyvan 
Planı 

Eşzamanlı Chiltern İlçe Konseyi Hayır 

Evsizler için Kiracı Destek 
Memuru 

Eşzamanlı Milton Keynes Konseyi Hayır 

Gelir destek Bütçesi – 
Konut Programı 

Geleceğe dönük London Borough of Newham Evet 

Yeni Yerleşimler ve Hızlı 
Transit Sistem* 

Geleceğe dönük Cambridge ve Huntingdon 
Sağlık Otoritesi 

Hayır 

Gelir destek Bütçesi – 
Konut Programı* 

Geleceğe dönük Cambridge ve Huntingdon 
Sağlık Otoritesi 

Hayır 

Toplu Konut Bölgesi^ Geçmişe dönük Reading Borough Konseyi Evet 
Sağlıklı Yaşam Merkezi Geleceğe dönük Aylesbury Vale İlçe Konseyi Evet 
Gıda ve Sağlık Stratejisi Geleceğe dönük Merton, Sutton ve Wandsworth 

Sağlık Otoritesi 
Evet 

Hava Kalitesi Yönetim Planı Geleceğe dönük Oxford Kent Konseyi Hayır 
 
* Bu pilotlar, personelin SED yöntemiyle tanışması için eğitim oturumları şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. 
^ Bu pilot için paydaş katılımlı 2 çalıştay düzenlenmiştir; ayrıca 200 hane üzerinde toplu konut 
bölgesi hakkında sonuçları çalıştayın yapışını şekillendiren bir araştırma yapılmıştır. 
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Ek 2: SED’e Özet Giriş 
 
SED nedir? 
Sağlık etki değerlendirmesi terimi: 
• bir kavramı 
• bir süreci 
• bir aracı 
• bir yöntemler kompleksini tanımlamak için kullanılabilir. 
 
Tanım 

‘nüfusun sağlığına tesir edebilecek etkilere yönelik politika, program veya 
projeler tarafından değerlendirilen süreç veya yöntemlerin birleşimi’ 
Göteborg Konsensüs Metni, Avrupa Halk Sağlığı Merkezi, DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi 

 
Gelişme 

SED yöntemi, sağlık dışı politikalara erişmek üzere geliştirilmiştir. 
 
SED Türleri 
• Geleceğe dönük – teklifin uygulanmasından önce yürütülen 
• Geçmişe dönük – teklifin uygulanmasından sonra yürütülen 
• Eşzamanlı – teklifin uygulanması sırasında yürütülen 
 
SED’in saygın özellikleri 
• Çok disiplinli 
• Sektörler arası 
• Katılımcı 
• Birden fazla yöntemin kullanımı 
• Niceliksel ve niteliksel kanıtların kullanımı 
• Sağlık eşitsizliklerine odaklanılması 
 
SED’in altında yatan değerler 
• Sürdürülebilirlik 
• Sağlığın gelişimi 
• Demokrasi 
• Adalet 
• Eşitlik 
• Kanıtların ahlaki kullanımı 
 
SED Süreci 
SED süreci içerisinde beş temel aşama vardır: 
1. Tarama   –  ‘Hangi teklif SED konusu olmalıdır?’ 
2. Kapsamlaştırma  –  ‘Sözkonusu SED’in sınırları nelerdir?’ 
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3. Etki kestirimi  – ‘Teklifin sağlık etkileri nelerdir, ve olumsuz etkileri minimize  

etmek ve olumlu etkileri maksimize etmek için ne tür değişiklikler 
önerebiliriz?’ 

4. Karar-verme  – ‘Teklifi değiştirmeye yönelik olarak hangi önerileri  
benimsemeliyiz?’ 

5. İzleme ve   – ‘SED tarafından değiştirilmesiyle teklifin uygulanması sonrası  
değerlendirme    sağlık çıktıları nelerdir, ve SED sürecini geliştirebilir miyiz?’ 

 
Etki kestirimi türleri 
• Hızlı   –  Sınırlı zaman; mevcut bilgi/verilerin kullanılması 
• Kapsamlı veya  – Genişletilmiş zaman; yeni bilgi/verilerin toplanması ve mevcut 

derinlemesine  bilgilerin kullanılması 
• Orta seviye  – Zamanın nispeten sınırlı olduğu ve bazı yeni bilgi/verilerin dahil  

edildiği etki kestirimi için kullanılır. 
 
SED’e giriş için politika yürütücüleri 
1. Yaşamları Kurtarmak: Daha Sağlıklı Milletimiz (Sağlık Departmanı, 1999) 
‘Yerel karar vericiler, verecekleri kararların sağlık üzerinde etki yaratabileceğini ve özellikle sağlık 
alanındaki eşitsizlikleri nasıl azaltacaklarını düşünmelidir. Genellikle bu durum, sağlık otoriteleri, 
yerel yönetimler ve diğer kurumların rollerinde anladıklarının aksine bir değişiklik yapmaları 
gereksinimi duyacaktır. Gelecekte bunların, yerel bazda sağlığın en önemli destekçileri olarak 
davranmaları gerekecek ve sağlığı, tüm yerel organizasyonların ve sağlık alanı dışındaki diğer 
kurumların gündemlerine koymalarını sağlayacaklardır. Rollerinin önemli bir kısmı, tüm yerel 
kurumları, tesis, bina veya yerel merkez ve hizmetlerin konumu gibi alanlarda yatırım planlamaları 
yaptıklarında yerel sağlık etki değerlendirmesi yapmaları konusunda teşvik etmek olacaktır.’ 
(Paragraf 4.47) 
2. Koroner Kalp Rahatsızlıkları Ulusal Hizmet Çerçevesi (NSF for CHD)  
3. Halk Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Stratejisi 
 
Birleşik Krallık’ta Genel Durum 
• SED nispeten yeni bir metodolojidir 
• Birçok farklı model ve araç bulunmakta ve geliştirilmektedir 
• Birçok model/araç için çok uzun bir kullanım tarihi yoktur 
• Mevcut model/araçlar hakkında nispeten az sayıda değerlendirme yapılmıştır 
• SED sürecinin değerlendirilmesi başlangıç aşamasındadır 
• SED süresinde değiştirilen teklifin uygulanmasından sonraki sağlık çıktılarının değerlendirilmesi 

nispeten az sayıdadır 
 
Tekliflere SED uygulanmasının yararları 
• Sağlık kazanımları için potansiyel 
• Sağlıkla ilgili olmayan tekliflerden katma değerler elde edilmesi 
• Karar-verme sürecinde en iyi kanıtların kullanılması 
• Karar-vermede toplumun katılımı 
• Karar-vermede sorumluluk/şeffaflık 
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SED’in ayırıcı özelliği 
SED’in ayırıcı özelliği esneklik/adapte edilebilirliktir. 
• Bir politika, program veya projeye uygulanabilir (teklif olarak anılmaktadır) – stratejik 

kullanımdan taktiksel kullanıma 
• Barınma, yenileme, ulaşım, ekonomik gelişme, sağlık hizmetleri sunumu gibi geniş bir 

politika alanında uygulanabilir 
• Farklı etki değerlendirmeleri, modelleri, araçlar ve teknikler barındırır – ki bu, farklı durum 

ve koşullara adapte edilebilir olduğu anlamına gelir 
• Farklı paydaşları içerir 
 
SED’i bir organizasyon/ortaklık içerisine yerleştirmek 
• Stratejik düzeyde SED ilkelerine taahhüdün eklenmesi 
• Organizasyon/ortaklık içerisinde SED’e giriş ve SED’i yönlendirmek için uygun bir politik 

ve/veya stratejik çerçeve tanımlanması (bkz. Tablo A2.1) 
• SED’i organizasyon/ortaklığın planlama ve gelişim döngülerine entegre edilmesi 
• SED’i gerçekleştirmek için kapasite yaratmak 
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Tablo A2.1: Yerel düzeyde SED uygulanabilecek politika ve strateji çerçevesi örnekleri 
 
Ortaklıklar Yerel yönetimler Sağlık hizmetleri 
• Yerel stratejik ortaklıklar 
• HAZs, Eğitim Eylem 

Bölgesi, İstihdam Eylem 
Planı 

• Sağlık Gelişim 
Programları (HImPs) 

• Yerel Gündem 21 (LA21) 
• Gelir destek bütçesi (SRB) 
• Toplum için Yeni Kararlar 

(NDC) 
• Mahalle Yenileme 

Programı 
• İlk Adım Girişimi 
• Uyuşturucu Referans 

Grubu – Uyuyşturucu 
Eylem Grubu 

• Ortak Yatırım Planları 
• Toplum Güvenlik Planları 
• Sağlıklı Yaşam Merkezi 

(HLC) girişimleri 
• Herkes için Sağlık (HFA) 

girişimleri 
•  

• En iyi değer 
• Birimsel Gelişim Planı 
• Yerel Plan 
• Sürdürülebilirlik etki 

kestirimi 
• Çevresel etki 

değerlendirmesi (EIA) 
• Sosyal etki 

değerlendirmesi (SIA) 
• Yerel Ulaşım Planı 
• Yoksulluk karşıtı strateji 
• Satın alma ve sözleşme 

• Daha Sağlıklı Ulusumuz 
(OHN) öncelikli alanları 

• Ulusal Hizmet Çerçeveleri 
(NSFs) 

• Hizmetlere erişim 
• Hizmet sunumu 
• Hizmet konumu 
• Hizmetlerin yeniden 

şekillendirilmesi 
• Yeni bina 
• Temel Bakım Birlikleri 

(PCTs) ve Bakım 
Birliklerinin Gelişimi 

• Sağlık gelişimi 
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Ek 3: Sonuçların raporlanması ~ teklifin sağlık üzerindeki potansiyel etkileri 
 
Pilot Projeden örnekler ~ toplu konut bölgesi ile ilgili geçmişe dönük SED raporu için geliştirilen 
sağlık etkileriyle ilişkili bir şekilde sürece dahil edilen faktörlerin diyagramatik sunumu 
 
• Şekil 1, Toplum Güvenliği konusu içindeki ilk nedenler, ara devreler ve çıktıları gösterir 
• Şekil 2, Barınma ve Konut Tasarımı konusu içindeki ilk nedenler, ara devreler ve çıktıları 

gösterir 
• Şekil 3, Hizmet ve Tesislere Erişim konusu içindeki ilk nedenler, ara devreler ve çıktıları 

gösterir 
• Şekil 4, Şekil 1’in basitleştirilmiş bir şeklidir 
• Şekil 5, Şekil 2’nin basitleştirilmiş bir şekildir 
• Şekil 6, Şekil 3’ün basitleştirilmiş bir şeklidir
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