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1.GENEL BÖLÜM  
 
   

1. ÜLKENİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ    

 COĞRAFYA  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danimarka 44.000 km2 alana sahiptir ve çok düzdür. Gelebileceğiniz en yüksek yer, ikinci 
en yüksek yer olan Yding Skovhøj'den, 170,77 9cm yüksek olan Møllehøj'da 170,86 cm 
dır. 

Haritada da gösterildiği gibi Danimarka, 443'ü isim verilmiş 100 m2'den büyük 1.419 
adadan oluşmaktadır. Bu adaların 72'sinde yaşayanlar vardır. 

 Toplamda, Danimarka'nın bu haritada bulunan 
kısmı neredeyse 7.000 km'lik bir sahil şeridine 
sahiptir. 

Danimarka’nın sahip olduğu tek kara sınırı, 
güneyde Danimarka’yı Avrupa’ya bağlayan 
Almanya'dır. 

Aslında, Danimarka dünyanın en büyük 
ülkelerinden biridir. İlk haritada sunulan 44.000 
metrekareden çok daha büyüğüz. Grönland ve 
Faroe Adaları da Danimarka Krallığının bir parçasıdır. Grönland 2.166.000 km2 
büyüklüğündedir, Faroe Adaları ise 1.399 km2 ve 18 adadan oluşmaktadır. 

 

Sağ taraftaki yaşlı adamın yüzüne 

bak, Onun uyku başlığı giydiğini 

görebilirsiniz. Muhtemelen üşümüş 

olarak yatağa gidiyor. Onun büyük 

burnundan bazı adalar damlıyor 

Samsø ve Fyn adaları gibi. 
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 Birçoğuna sürpriz oldu ama aslında Danimarka, km2'ye gelince dünyanın 12. büyük ülkesi. 

Russia – 17.125.200 km2 … (inclusive Krim) 

1. Canada – 9.984.670 km2  
2. USA – 9.629.091 km2 
3. China – 9.598.093 km2. …(inclusive Hongkong and Macao) 
4. Brazil – 8.514.877 km2 
5. Australia – 7.692.024 km2 
6. India – 3.287.263km2 
7. Argentina – 2.780.400 km2 
8. Kazakhstan – 2.724.900 km2 
9. Algeria – 2.381.741 km2 
10. DR Congo – 2.344.858 km2 
11. Kingdom of Denmark – 2.210.683 km2 …(inclusive Greenland and the Faroe Islands) 

 

Danimarka, İsveç ve Norveç ile İskandinav ülkelerini ve Finlandiya, İzlanda, İsveç ve 

Norveç ile Kuzey ülkelerini oluşturur. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dır. 

Manzara oluşturulmuştur 
 
Danimarka'daki doğa, son buz çağında 
yaratılan manzara ile karakterize edilmiştir. 
Son buzul çağı Weichsel, yaklaşık 117.000 yıl 
önce başladı ve 11.700 yıl önce sona erdi. 

Baltık Denizi'ndeki pek çok buz nehirleri, 
yeraltından kil ve kireç taşını çıkardı, çoğunu 
doğu Danimarka'ya bıraktı. Bu nedenle, en iyi 
tarım arazileri burada oluşmuştur. Batı 
Jutland'ın bozkırları buzul çağının kumlu 
erime suyu yamaçlarında büyür ve Kuzeybatı 
Zelanda ve Mols'taki yüksek tepeli 
manzaralar, ilerleyen dev buzullar tarafından 
yukarı itilir. 
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20.000 yıldan daha fazla bir süre öncesine kadar, güçlü buzullar Danimarka'nın çoğunu 
kilometrelerce kalınlığında buzla kapladı. Deniz seviyesi bugünden 130 metre daha 
düşüktü. 

Danimarka, İrlanda kıyılarının batısına kadar uzanan geniş Avrupa kıtasının parçasıydı. 

Buz kayboldukça, Danimarka'yı kireç taşı bakımından zengin ancak azot içermeyen büyük 
bir çakıl yığını gibi bıraktı. İlk bitkiler besleyicilik açısından fakir olan toprakla baş 
edebilecek değerli bitkilerdi; Öte yandan, bol ışık vardı. Bu özel büyüme koşulları, bugün 
İskandinav dağlarında bulunan türlerin, ovalarda bulunan türlerle yan yana büyümesi 
anlamına geliyordu. 

 

 
✓ DEVLET VE YEREL ORGANİZASYON 

 
 

 
Danimarka anayasal bir monarşidir. Şu an, devlet başkanı Kraliçe 2. Margrethe’dir. 

Danimarka, 9. yüzyılın ortasından beri bir Krallıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Krallar ve Kraliçeler serisi birçok kuşaktan oluşuyor, ancak hepsinin soyu serideki ilk kraal 

dayanıyor: Yaşlı Gorm. (Ancak, Norveçli Magnus the Good (Danimarka Kralı 1042-1047) 

Yaşlı Gorm'un soyundan gelmiyordu). 

Bununla birlikte, Danimarka ve İngiltere dünyadaki en eski krallık olma mücadelesi veriyor. 

Kraliçe Margrethe geleneksel 

giysileriyle Greenland ziyaretinde 

Kraliçe Margrethe bayraklarla ve 

insanlarla Faroe Adalarında 



6 
 

 

5 Haziran 1849'da Kral 7. Frederik, Danimarka'nın ilk demokratik anayasasını imzaladı. Bu 

Anayasa, 1665 Anayasasının yerini aldı ve egemen monarşiden anayasal monarşiye 

geçişi ve daha demokratik bir hukuk devletini işaret etti - nüfusun sadece% 8'i oy hakkını 

elde ettiYasanın arka planı, 19. yüzyılın ilk bölümünde Avrupa'nın çoğunu karakterize 

eden devrimci, demokratik ve ulusal politika akışlarının ışığında görülmelidir. Danimarka, 

yeni anayasayla tam demokrasiye ilk kez 1915 yılında, kadınların, hizmetçilerin ve diğer 

fakir insanların oy kullanma ve parlamentoya seçilme haklarına sahip olduklarında geçti. 

Danimarka Faroe Adaları'nı temsil eden güven altına alınmış 2 üye ve Grönland'ı temsil 

eden 2 üye ile 179 üyeli bir parlamentoya sahiptir. 

Danimarka, olumsuz parlamenterizm denilen şeye sahiptir. Bu, hükümetin yeni yasalar 
çıkarmak için mecliste 90 üyeden fazlasına ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor. Diğer 
taraftan, bir hükümet mecliste hükümete karşı oy kullanan çoğunluğa sahip olamaz. 

Danimarka 2007’de yeni bir düzenlemeye kavuştuğunda yeniden şekillendirilmiştir. 

● Bu maddeler için sorumlu olan 14 ilçeden 5 bölgeye geçtik. 
o Hastaneleri bölgesel seviyede çalıştırma 
o Bölgesel gelişme 
o Bölgesei lojistik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 271 belediyeden 98 belediyeye geçtik. –  

o Anaokulu 
o İlkokul 
o Yaşlı bakımı 
o Teknik konular 
o Yerel lojistik 
o Sosyal destek 
o Yerel psikiyatri 
o Sağlık desteği 
o Yerel planlama 
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● Şu anda Danimarka'daki bölgelerin kaldırılması konusunda siyasi bir tartışma 
başladı - bu yüzden Danimarka gelecekte sadece 
 
● Devlet düzeyi ve 
● Belediyelere sahip olabilir. 

 

 
 

✓ ZAMAN VE İKLİM BÖLGELERİ 
 

Orta Avrupa zamanımız UTC +1: 00. İngiltere'den önünde 1 saat ileri ve İsrail ve 

Yunanistan'dan 1 saat geri. Mart ayının sonundan ekim ayının sonuna kadar Danimarka 

yaz mevsimine geçer - bu saatin bir saat ileri alındığı anlamına gelir. 

Danimarka'nın kuzeyindeki konumu, yazın ortalama 16 ° C civarında ve kışın ise ortalama 

0,5 ° C olan soğuk kışlara sebep olur. Danimarka, ılıman iklim bölgesinde yer almaktadır. 

Rüzgar kışın sert yazın zayıf eser. 

Ancak, yavaş yavaş giderek daha görünür hale 

gelmeye başladı. Hava ısınmaya ve daha çok yağmur 

yağmaya başladı. Danimarka'nın iklimi 1850'lerin 

ortasından beri sistematik olarak  ölçülüyor. 2018 

yazında, ısı, güneşli geçen saat sayısı - 30 santigrattan 

daha yüksek gün sayısı ve kurak dönem süresi söz 

konusu olduğunda tüm zamanların rekorları kırılmıştır.  

 

✓ DEMOGRAFİK VERİ 
 

Danimarka 

● Avrupa-Danimarka’da yaşayan 5.8 milyon  

● Grönland’da yaşayan 66.000 kişi 

● Faroe Adalarından yaşayan 49.200 kişiye sahiptir. 

 



8 
 

Şu anda çalışan insan sayısı 2.900.000 kişi ile bugüne kadar olan en yüksek sayıdır. 

Yaklaşık 1.100.000 yaşlı vatandaşımız var. Son 10 yılda 260.000 yaşlı vatandaş ve diğer 

bir 10 yılda en üst sırada olacak. Sonra Danimarka nüfusu oldukça hızlı düşmeye 

başlayacak. 65 yaş üstü yeni insan sayısı 2017 yılında 2012 yılına göre 12.000 düştü. 

Danimarka'da şimdiye kadarki en yüksek doğum oranı, her yıl yaklaşık 100.000 yeni 

doğumla 1940 ile 1946 arasındaki savaş yıllarıydı. Bu insanlar 7-12 yıl önce emekli oldular 

ve bugün 72-78 yaşları arasındalar. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 83,5 ve erkeklerde 

79,0'dır. 

Göçmenler ve onların torunları, Danimarka'daki nüfusun neredeyse% 13'ünü temsil 

etmektedir ve Danimarka'da yaşayan 200'den fazla milletten birini tanımlamak 

mümkündür.  % 58'i batılı olmayan ülkelerden. 

Son 30 yıl boyunca batı vatandaşlığına sahip olmayanların sayısı% 5 arttı. 

Doğurganlık oranı 1,75'tir ve yalnızca kısmen genç yüksek doğurganlık hızından dolayı bu 
seviyede tutulur. Bununla birlikte, göçmenler arasındaki doğurganlık oranı yavaş yavaş 
Danimarkalıların doğurganlık hızına adapte olur, çünkü genç göçmenler Danimarka 
kültürüne, yaşam tarzı değerleme kariyerine ve daha az çocuğa giderek daha fazla 
entegre / asimile olurlar. 
 
 
 
 

2. ÜLKE TARİHİ 

Danimarka’daki ilk insanlar 

Danimarka’ya ilk gelen kişiler Hamburg kültüründen gelen Hamburg’lu avcılardı. Ren 

geyiğinin göç rotalarından biri, Danimarka'nın güneyindeki Slotseng'i Almanya sınırına 

yakın bir yerden geçiyordu. Avcılar, yerleşim yerlerini, bölgenin güzel manzarasını izleyen 

bir tepenin üzerine kurdular. 14.200 yıl önceki bir sonbahar gününde, avcılar küçük bir 

göletin kıyısında 11 yetişkin geyiği öldürdü. Kemikler ve filizler suya atıldı ve bu sayede 

çamurda muhafaza edildiler. Arkeolojik kazı sırasında ortaya çıkan sıcak ve soğuk 

dönemleri arasında geç iklim değişimi çok farklı katmanlarda görünür. 

Bu Danimarka'da insanlara ait ilk belgedir. 

Buz Çağı Avcıları 

Hem Hamburg kültürünün avcıları hem de bunlara karşılık gelen Federmess kültürü, Ren 
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geyiği arayışı açısından Danimarka'da daha küçük gruplardı. Ancak daha sonra, orman 

genişlemeye başladığında ve yeryüzü karakterini değiştirdiğinde, Brom kültüründen daha 

kalıcı yerleşim izleri buluyoruz  

Buz Çağı çiçekleri 

Slotseng'deki çamurdaki polenler ve tarlalar, 

bize çok sayıda çiçek ve bitkinin bulunduğu bir 

yer yüzü resmini verir. Tundra ilkbaharda 

görkemli bir çiçek denizi olmuştur. 

. 

Tarih öncesi 

Birçok insan, Danimarka’yı Vikinglerin yeri olarak bilir. Resmi olarak Viking döneminin 800 

ila 1050 arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu dönemde Danimarka bir ülke olarak 

kurulmuştur. 

Danimarka adı ilk kez 985 tarihli Jellling Taşı'nda tanımlanmıştır, fakat Denamearc 

kelimesi, 890 yılı civarında Norveç Ottarı tarafından Anglo-Saxon kronolojik Orosius'taki  

da belirtilmiştir ve Harald Bluetooth'un Jelling'teki büyük taş üzerine yazdığı aynı bölgeyi 

ifade ettiği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şöyle yazdı: 

Tüm Danimarka ve Norveç’i kazanan ve Danimarkalıları Hıristiyanları yapanKral Harald, 
babası  Gorm'u  ve sonra  annesi Thyra'yı onurlandırmak için bu sözlerin yazılmasını 
emretti.  

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. 

Du kan trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 
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Fakat Jelling'deki küçük taş üzerine (resimde küçük olan) Yaşlı Gorm, çok önceden 
yazmıştı. 

Kral Gorm bu kelimeleri Danimarka’nın gururu olan eşi Thyra’yı onurlandırmak için yazdı. 

Gorm 958 yılında öldü, o yüzden cümleler önceden söylenmiş olmalı. 

Hedeby, Viking Çağı boyunca en önemli yerleşim yerlerinden / pazarlarından biridir: 

Hedeby, Slien fiyortunun dibindeki Schleswig'e yakındı ve hala yakınında bulunuyor. 

Hedeby, Avrupa’nın her yerinden ve aynı zamanda uzak bölgelerden yapılan ticaretinin 

merkeziydi. Şehrin birçok bağlantısı, bir kısmı Bağdat kadar uzak olan arkeolojik bulgulara 

da yansımıştır, ancak yazılı kaynaklarda da bulunabilir. 

Aşağıdaki açıklama, 900'lerin ortalarında Hedeby'yi ziyaret eden, Güney İspanya'daki 

Cordoba'daki Turtushi'deki Yahudi tüccar İbrahim İbn Yakup'tan geliyor. Şehrin konumunu, 

sakinlerini, dinlerini ve geleneklerini anlatıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At-Tartusschi tells 
Schleswig is a very big city at the outermost end of the world sea. In its 
interior there are sources of fresh water. Its residents worship Sirius, 
apart from the small number of Christians who have a church there: They 
celebrate a party where they all come together to honour God and to eat 
and drink. 
He who slaughtered a sacrificial animal puts poems at the door of his 
courtyard and puts the sacrificial animal, beside it whether it would be 
cattle or a ram or a goat or pig, that people may know that he sacrifices to 
the glory of his God. The city is poor for goods and wealth. People's main 
food is fish, because there are many of them.  

If one of them gets children, he throws them into the ocean to save the 
expenses. 
In addition, he told that the right to divorce came to the women. Women 
divide when they want it. There is also an artificial eye make-up; When 
they use it, beauty never takes off, but even goes to men and women. 
He also said, "I have never heard more harsh song than from these 
people; it is a hum that comes from their throats, like the dogs barking, 
yet more beastly than this. 
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Harald Blåtand’ın bölgeyi ele geçirmesi ve 

Danimarka adını vermesinden bu yana geçen 

yaklaşık 1000 yıl boyunca, birçok farklı alan 

Danimarka’ya bağlandı ve ulusal işgallerin 

çekirdeğini oluşturan güç olarak kraliyet gücüyle 

kısa veya daha uzun süreler boyunca Danimarka 

tarafından yönetildiler. Bazı dönemlerde Danimarka, İskandinavyalıların çoğuna hükmetti 

(İsveç, Norveç, İzlanda, İngiltere, Estonya, İngiltere'nin bölümleri). Orta çağ boyunca 

Danimarka, komşularımızla bir dizi savaşa girdi. Birçoğunu kaybetti ve 1864 yılında Alman 

imparatoruna yenildikten sonra ortadan kalkmak üzereydi.1864'ten 1919'a kadar 

Danimarka sadece 1. haritanın kırmızı kısmını kapladı ve 900 yılının sonundan bu yana 

hiç olmadığı kadar küçüktü. Birinci dünya savaşının bitiminden sonra Danimarka 

günümüzde bildiğimiz halini aldı. 

Danimarka tarihinin karanlık kısmı sömürge dönemidir. Danimarka, yurtdışındaki küçük  

alanları kolonileştiriyordu. Batı Hint Adaları uzun yıllar Danimarka kolonisiydi ve bu  

sömürgecilik, tarihin bu döneminde Danimarka'yı dünyanın en büyük altıncı kölelik  

taşıyıcısı yaptı. 

 
Gana sahilinde hala, Danimarka'nın 1660-

1848 döneminde yer aldığı kölelik faaliyeti 

için simge binalar olan Christiansborg ve 

Frederiksborg'u ziyaret edebilirsiniz. Cap 

Coast Ghana'da hala Danca isimli 

sokaklarda yürüyebilirsiniz. 

 

 

 

3. ÜLKE POLİTİKASI 

 

 

 



12 
 

✓ SİYASİ DURUM 
 
Danimarka bir demokrasi ülkesidir ve daha önce de belirtildiği gibi 1848'den beri öyle 

olmuştur. Belediye ve bölge yetkilileri seçiminde potansiyel seçmen 4.145.321. 

Danimarkalıların seçimde oy kullanıp kullanmaması onların kararıdır, ancak normalde 

Danimarkalılar seçimlerde oldukça yüksek seviyelerde yer almaktadır. Kasım 2017'de 

yapılan seçimde katılım % 85,5. 

Danimarka tarzı seçimin, dünyadaki en adil seçimlerden biri olduğu belirtiliyor. Diğer 

taraftan dünyadaki en karmaşık seçimlerden biridir. 

Sistemimizi diğer insanlar/milletlerle paylaşmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. 

  

FOLKETING'e (Danimarka Parlamentosu) toplam 179 üye seçilmelidir.  Danimarka'dan 

175, Grönland'dan 2 ve Faroe Adaları'ndan 2 üye. 

 

Parlamentodaki sandalyeler, oran yöntemi olarak adlandırılan yöntemin Danimarka’ya has 

şekline göre dağıtılmaktadır. 

 

Bu yöntem, partilerin ülke genelinde kaç oy aldıklarına oranla parlamentoda sandalye 

almalarını sağlıyor. Örneğin, bir parti ülkedeki oyların yüzde 10'unu alırsa, Meclis'teki 

sandalyelerin yüzde 10'una sahip olması gerekir. 

 

Danimarka, partilerin parlamentoya girmeleri ve sandalyelere sahip olmaları için çok düşük 

bir limite sahiptir. Bir partinin meclise girmesi  için sadece oyların yüzde 2'sini alması veya 

sözde bir görevi süresini kazanması gerekiyor. 

Aynı zamanda, yöntem ülkenin bütün bölgelerinin parlamentoda temsil edilmesini sağlar 

ve Seçmenler ile seçilenler arasındaki yerel ilişkiyi güçlendirmek zorundadır. 

 

* Seçimden sonra parlamentoya girmeyen bir partiye oy veren birkaç Danimarkalı da 

vardır. Partilerin parlamentoya girmek için oyların yalnızca yüzde ikisini alması ya da 

sözde bir dönem görevi kazanması gerekiyor. 
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Bu nedenle, Danimarka seçim sistemi, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dünyadaki en adil 

matematiksel sistemlerden biri olsa da, tüm değerlendirmeleri karşılamak için gereken 

muhasebe yöntemleri çok karmaşıktır. 

 

Parti dağıtımı tüm partiler için aynıdır ve seçim sırasında tamamlanır. Kişilerin dağılımı, 

kullanılan düzenin partiden partiye değişmesinden dolayı daha karmaşıktır. Bu nedenle, 

hangi adayların seçildiği kişisel oyların hesaplanması gerektiği için seçimden bir-iki gün 

sonra öğrenilir. 

Kaynak: Ekonomi ve İç işleri Bakanlığı 

 

 

Şu anda Danimarkalı Halk partisi tarafından desteklenen bir sağcı VIC hükümete 

yönetimde, 

a. Mülteciler ve Danimarka'ya göç söz konusu olduğunda sert bir çizgi. 

b. Daha verimli kamu sektörü 

c. Özelleştirme. 

 

Danimarka, 20. yüzyılın çoğunda iktidarda sosyal demokrasinin bulunmasıyla gelişen- 

ancak 2001'den beri çoğunlukla liberal - muhafazakar hükümetler tarafından yönetilen bir 

toplumdur. Sosyal demokrasi partisi, Danimarka refah sisteminin mimarları olan işçi 

sendikaları ile işbirliği içindedir. 1924'den beri Sosyal demokrasi partisi 94 yılın 52 yılında 

iktidarda olmuştur. Fakat bu sağ kanat partileri bile son 18 yılın 14 yılında iktidarda olduğu 

halde Danimarka, hala çok yüksek bir vergi seviyesine dayanan, dünyadaki refah seviyesi 

en yüksek toplumlarından biri. 

Danimarka'da, ideolojik olarak sola ve hatta sağa ait olmalarına bakılmaksızın bütün 

partilerin arasında  bir refah ülkesi olma konusunda  fikir birliği vardır. Danimarka'daki 

liberal ve muhafazakar partilerin bile refah sistemi için az ya da çok taraftar olmasının 

nedeni, Danimarkalıların  yüksek refah sistemine sahip olmak ve bunu sürdürmek 

istediklerini fark etmeleridir Danimarkalılar  dünyadaki en yüksek vergiyi ödeyenler 

arasında olmalarına rağmen - anketler sürekli olarak, her türlü eğitim, sağlık ve sosyal 

hizmetlere ücretsiz erişim sağlamak için  % 65 ila% 70'inin vergi ödemeye istekli olduğunu 
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göstermektedir.  Siyasi tartışma, daha çok bu hizmetlerin seviyesi hakkında - özellikle 

Danimarka'daki asgari ücret seviyesine kıyasla sosyal hizmetlerin seviyesi. 

 

 

4. EKONOMİ 

✓ PARA BİRİMİ 
 

Danimarka Euro bölgesi üyesi değildir. Ulusal para biriminin adı krondur. (Danimarka 

kronu) ve 1-euro   yaklaşık 7,48 d.kr değerindedir. 

Kredibilitede Danimarka üçlü AAA notuyla derecelendirilmiştir. 

Danimarka’nın ekonomik özgürlük puanı 76.6 olup, ekonomisi dünya bankası tarafından 

yayınlanan 2018 Endeksinde 12. en özgür ekonomi olarak belirtilmiştir. 

Genel puanı, yargı etkinliği, vergi yükü ve devlet harcama göstergelerindeki iyileşmeler 

öncülüğünde 1,5 puan artmıştır. Danimarka, Avrupa bölgesindeki 44 ülke arasında 6. 

sıradadır ve genel puanı bölgesel ve dünya ortalamalarının üstündedir. 

Danimarka’nın ekonomisi, düzenleme 

verimliliğinde oldukça iyi bir 

performans sergiliyor. Serbest piyasa 

politikaları esnekliği, rekabetçiliği ve 

büyük ticaret ve yatırım akışlarını, 

şeffaf, etkili düzenlemeleri destekler 

ve yasal ortam, girişimcilik 

faaliyetlerini sağlamlaştırır. 

Bankacılık düzenlemeleri makul ve 

kredi uygulamaları ihtiyatlıdır. Parasal 

istikrar iyi korunur ve adli sistem mülkiyet haklarına karşı güçlü koruma sağlar. 

Genişletilmiş devlet harcamaları için politik baskı artmaktadır, ancak yüksek işletme 
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etkinliği ve yasal esneklik gibi kurumsal varlıklar, yüksek sosyal harcama eksikliklerinin 

bazılarıyla dengelenmiştir 

 

 GELİR, ÜCRETLER, MAAŞ 
ORANLARI 

 

Danimarka, maaş ve gelir konusunda en 

yüksek eşitlik seviyesine sahip ülkelerden 

biridir. İnsanların çoğu orta seviyede gelire 

sahiptir. 

Tablo 285.500 d.kr kazanan veya nüfusun 

% 50'sinden fazlasını kazanan kişiyi göstermektedir. 

104.000 d. kronundan daha az kazanan % 10 çoğunlukla öğrenciler. 

Yukarıdaki tablo farklı gelir seviyelerini gösterirken, hemşireler için 3 farklı maaş 

örneklendirilebilir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 

Yeni mezun olmuş bir hemşire ‐ sunulduğu gibi bir çalışma 

planına sahip, yıllık geliri 366.000 d.kr seviyesinde olacak ve 

bu hemşireyi nüfusun% 60'ından fazlasını kazananların 

arasına yerleştirecektir. 

Sunulan bir çalışma planında 5 yıllık deneyime sahip olan 

bir hemşire, uygulama düzeyinde yıllık 348.000 d.kr bir 

gelire sahip olacaktır. ve bu hemşireyi nüfusun% 

60'ından fazlasını kazananların arasına yerleştirecek. 

Örnek 1: Hastanedeki yeni mezun 

hemşire maaşı  

Example 2: 5 Yıllık deneyimli 

hemşire 
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● 80.000 Danimarkalı vergi öncesi yıllık gelirde 1.000.000 d.kr / 138.000 avro seviyesine ulaşacak 
kadar kazanıyor. 

● 16.900 Danimarkalı yılda 2 million d.kr./ 267.000 avro dan fazla kazanıyor. 
● 500.000 Danimarkalı 500,000 d.kr /67.000 avro ve 1 million d.kr./ 134.000 avro arası gelire sahip. 
● 1.4 million Danimarkalı yıllık 300.000 d.kr/ 40.000 avro 

ve 500.000 d.kr./ 67.000 avro gelire sahip 
●  Diğer 1 million Danimarkalı yılda 200,000 ila 300,000 d.kr. kazanıyor. 
● 1.6 milyondan fazla Danimarkalı Danes 0 - 200,000 kr. Arası gelire sahip. 

 
Danimarka İstatistiklerinden elde edilen bu rakamlar, 2016 yılında Danimarkalıların 
gelirlerindeki çeşitliliği göstermektedir. 

 
  

✓ SOSYAL DESTEK 
 

Yeterli sosyal destek verilip verilmediği Danimarka'da hala devam eden bir tartışma 

olmasına rağmen, Danimarka hala dünyanın en yüksek refah sistemlerinden birine 

sahiptir. Tam olarak ne anlama geldiğini açıklamak çok fazla sayfa gerektirecek ancak 

örnek şablonlar gibi bir sunum, Danimarka'nın sosyal ve ekonomik olarak zorlanan 

vatandaşları nasıl güvence altına aldığını ve desteklediğini gösterebilir 

Bunlar 2018 için hesaplanan sosyal destek rakamları. 
 
İŞSİZLİK ORANLARI – İŞ GÜCÜ  
Tam gün Sigortalı Her ay 18.633 d.kr 2.504 Euro 
Yarım gün sigortalı Her ay 12.422 d.kr 1.670 Euro 
Mezun tam gün sigortalı çocuklu  Her ay 15.279 d.kr 2.054 Euro 
Mezun yarım gün sigortalı çocuklu Her ay 10.186 d.kr 1.369 Euro 

Sunulan bir çalışma planında 10 yıllık deneyime sahip 

olan bir hemşire, uygulama düzeyinde yıllık 480.000 

d.kr bir gelire sahip olacaktır. ve bu hemşireyi 

nüfusun% 80'inden fazlasını kazananların arasına 

yerleştirecek. 

Example 3: 10 Yıllık deneyime sahip 

özel dal eğitimi alan hemşlire  
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ÖDENEKLER– BAĞIMSIZ – İŞLETME  İşten çıkma 
Maximum Her ay 18.663 d.kr 2.508 Euro 
Minimum Her ay 15.279 d.kr  2.054 Euro  
Geçici durma  % 82 Her ay 15.279 d.kr 2.054 Euro 
İŞ VEREN GERİ ÖDEMESİ-HASTA ‘ÇALIŞANLAR’ 
Tüm gün geri ödeme  Günlük 850 d.kr 116 Euro 
Yarım gün geri ödeme  Günlük 430 d.kr  58 Euro 

 
SIRADAN ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KAMU GARANTİ SİSTEMİNE ÖDENEN 
Tam gün Sigortalı   Temel işsizlik oranının% 91'i. Her ay 16.956 d.kr  2.279 Euro 
Yarım gün sigortalı Temel işsizlik oranının% 91'i Her ay 11.304 d.kr 1.519 Euro 
Tam gün Sigortalı   Temel işsizlik oranının% 100 ü Her ay 18.633 d.kr  2.504 Euro 
Yarım gün sigortalı Temel işsizlik oranının% 100 ü Her ay 12.422 d.kr  1.670 Euro 

 
 GEÇİCİ ÇALIŞMA KATKISI 
Çocuklu kişiler   % 80 Günlük 688 d.kr 92 Euro 
Diğerleri             % 60 Günlük 516 d.kr  69 Euro 

 
BELEDİYEDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER 
 Hastalık dönemi süresince destek Haftalık 4.300 d.kr 578 Euro 

 
DOĞUM İZNİ 
Doğum izni & hasta çocuk bakımı Haftalık 4.300 d.kr 578 Euro 

 
NAKİT SOSYAL DESTEK 
30+ çocuklu Her ay 14.993d.kr  2.015Euro 
30+ Her ay 11.282d.kr  1.516Euro 
 29 yaşından genç-bekar Her ay 14.331d.kr 1.926 Euro 
Çocuklu bekar-Çocuk için ekstra destek hakkı kazanamamış 29 yaşından genç  Her ay 10.026d.kr  1.348Euro 
 30dan genç – hamile – 12 hafta geçmiş Her ay 11.282d.kr  1.516Euro 
Younger than 30 – psychiatric ill having children Her ay 14.993d.kr  2.015Euro 
Younger than 30 – living on their own Her ay 11.282d.kr  1.516Euro 
25’ten 29’a tek başına yaşayan  Her ay 7.272d.kr  977Euro 
25’ten 29’a ailesiyle yaşayan Her ay 3.509 d.kr 472 Euro 
25’ten küçük – tek başına yaşayan  Her ay 7.272 d.kr 977 Euro 
25’ten küçük – anne babasıyla yaşayan Her ay 3.509 d.kr 472 Euro 
30 ‘dan küçük– Çocuğa katkı payı - Ekstra destek dahil azami destek. Her ay 14.993 d.kr 2015 Euro 

 
Esnek destek – hastalık sebebiyle esnek ve yarı zamanlı iş 
Esnek destek – hastalık sebebiyle esnek ve yarı zamanlı iş Yıl başına 203.472 d.kr 27.348 Euro 

 

 
 

✓ EMEKLİLİK 
Beklenen yaşam süresi her 5 yılda bir arttıkça emeklilik yaşı ve erken emeklilik yaşı artar. 

Bir dahaki sefere yaş düzenlenmesi 2020 yılında yapılacak. 

 

Doğum zamanı Emekli yaşı 

önce 31.12.1953 65  

1.1.1954 to 30.06.1954 65½  

1.7.1954 to 31.12.1954 66  

1.1.1955 to 30.06.1955 66½  



18 
 

1.7.1956 to 31.12.1962 67  

1.1.1963 to 31.12.1966 68  

1.1.1967 vaya sonra 69  

 

Tam bir ek emeklilik ödeneği alabilmek için, ulusal emekli maaşına ek olarak geliriniz yıllık 

71.200 d. kr’yi geçmemelidir. 

Ekstra emekli aylığı, gelirinizin 71.200'ü aşması durumunda   %39 oranında azalacak ve 

yılda 331.000 kazanırsanız tamamen sona erecek. 

DEVLET EMEKLİLİĞİ Bekar Evli/Birlikte 

Yaşama 

 Bekar Evli/Birlikte 

Yaşama 

Vergi öncesi aylık temel tutar   6.237 d.kr   6.237 d.kr      838 euro    838 Euro 

   6.728 d.kr    3.333 d.kr      904 euro    448 Euro 

Emekli kişi başına toplam devlet emekli 

maaşı 

12.965 d.kr   9.570 d.kr   1.743 euro 1.286 Euro  

Eğer gelir 86.000 d. kr’yi geçmezse, vergi 
öncesi her yıl özel kıdemli destek 

17.000 d.kr  Her birine 
17.000 d.kr  

 2.285 Euro 2.285 Euro 

 

Giderek yaşlıların durumu daha iyiye gidiyor. 

Danimarka'da çalışanlar 1950’nin sonunda başlayan, ve 1990 yılında yapılan bir reformla 

daha çok çalışana ulaşan ve maaşlarında Zorunlu Emeklilik Tasarrufu olarak adlandırılan 

bir sisteme dahildir. Normalde her ay çalışan 1: 3, işveren 2: 3 ödemektedir. İnsanların 

mesleğine ve çalışanların sendikalarına bağlı olarak, kişilerin özel emeklilik maaşı 

tasarruflarına ödemek zorunda oldukları yüzde oranı, her ay yaklaşık% 12 ila% 16,5 

arasında olabilir. 45 - 50 yıl önce, ilk günden beri bu ödemeyi yapan ve emekli olan 

insanlar oldu. Yıllarca % 12 ila 16 oranında ödeme yapmak insanlara yaşlılıklarında 

oldukça yüksek gelir sağlıyor; Devlet emekli maaşı + özel zorunlu maaş aylığı. 

Yani bu, emekli olan ilk kişilerin, neredeyse emekliliklerinde de çalıştıkları zaman aldıkları 

kadar maaş alacakları anlamına geliyor. Ancak Danimarka'daki emekli insanların hepsi 

daha önce belirtildiği kadar iyi değil. Yukarıdaki programa bakarsanız, yalnızca Devletten 

ve ek emeklilik maaşından + temel emeklilik maaşına sahip olan yaşlılar vardır; yaşlılar 

vergi öncesi aylık yaklaşık 14.500 d.kr veya 1.949 avro tutarında ödeme alır. Vergiden 

sonar bu emekliler net 10.550 ya da 1.418 avro alırlar. 
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Emekli olmak, pek çok şeyden yarı fiyatına faydalanmak demek,  

 bazı toplu taşımalardan, bazı kültürel alanlardan 

hatta yaşlıların geliri asgari düzeydeyse, 

 Isıtma için ödeme desteği 

 Gözlük, işitme cihazı ve ilaç desteği. 

 

 

✓ ORTALAMA ÜLKE FİYATLARI 
 

o Danimarka, çoğu insan için turist olarak ziyaret edilmesi oldukça pahalı bir 
ülke olarak kabul edilir ve öyledir de. 

o 1 litre süt - 5,95 d.kr/0,80 euro 
o 1 kg Somon - 274 kr. pr kg. /36 euro 
o 1,5 litre Coca Cola - 2,5 euro 
o 1 ltr Benzin   11 d.kr/1,50 eur 

 

    

 

 

 

 TİPİK ÜRÜNLER & ÜLKE/SANAYİ HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ 
 

 

 Danimarka bir tarım ülkesidir. Her yıl yaklaşık nüfusun 3 

katından fazla domuz yetiştiriyoruz -20 milyon. Kesim 

şirketi Danish Crown, Avrupa'nın en büyük et 

ihracatçısıdır ve dünyadaki en büyük 5 kesim şirketi 

arasındadır. 

Aynı şekilde, birçok insan dünyanın en büyük 

 5.süt ürünleri olan ARLA ürünleriyle tanıştı ve tatti.  

 

POLO GTI                   38.000 EURO 
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Danimarka, yel değirmenlerinin ürettiği yeşil elektriğe 

odaklanan ilk ülke oldu. Vestas firması uzun yıllardır 

dünya çapında yel değirmenleri üretimi konusunda 

dünyanın en büyük şirketi olmuştur. 

 

Dünyadaki birçok şeker hastası Novo Nordic'ten insülin kullanıyor. Novo, diyabetik alanda, 

özellikle insülinin kalitesinden dolayı, ancak aynı zamanda, kullanıcı dostu araç ve 

ekipman geliştirmeye odaklanmasından dolayı, lider bir şirket olmuştur. 

 

 

 

Lego, çocuklar için dünyadaki ikinci büyük 

oyuncak üreticisidir. Tüm dünyada birçok 

insanın çocukluğunun bir parçası olan küçük 

tuğlalardır. LEGO, yıllarca - oyun eğlence - 

öğrenme ve gelişme arasındaki korelasyona 

odaklanmıştır. 

 

 Danimarka küçük bir ülke olmasına rağmen, 

Danimarkalı mimarlar tüm dünyada oldukça 

sık görülebilir. Mimar Bjørn Utzon'un 

Sidney'deki opera binası ve Kopenhag atık 

yakma merkezini kışın kayak alanına ve yazın 

patencilerin olduğu bir yere dönüştüren yeni 

yıldız mimarı Bjarne Engels bunun bir 

örneğidir. 
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Danimarka denizlerle çevrilidir ve Vikingler'den bu yana deniz yoluyla taşımacılık yapılır. 

Bugün Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketleri Maersk Line tüm dünyaya ve dünyanın en 

büyük ve bilinen limanlarına nakliye yapıyor. 

 

 

 

 

 

 

5. DİNLER, ETNİK GRUPLAR, AZINLIKLAR 

Dini topluluklar veya cemaatler 

Onaylanması için dini bir topluluğun resmi olarak en az 150 üyesi olması lazım. 

Bir cemaat onaylanması için en az 50 resmi üyeden 

oluşmalıdır. Bununla birlikte, eğer seyrek nüfuslu bir 

alanda ise, örneğin Grönland'da, daha az sayıda 

üyeye rağmen, dünya dinlerinde bir kilise 

onaylanabilir. 

 

Danimarka bir Lutheran protestan evangelic 

topluluğudur. 

Lutheranism, Martin Luther'in reformist ve teolojisine dayanan bir Hıristiyan geleneği, 

özellikle de Protestanlığın yönüdür. Dünya çapında yaklaşık. 2 milyar Hristiyanın 70 

milyonu Lutherandır. 

44.000 km2'nin üzerinde, yukarıda gördüğünüz gibi bu tipik Danimarka kilise binalarından 

1.900'den fazla var. Veya her 5 x 5 km'de bir. Doğru yerlerde durarak 19 kilise kulesini 

görebilirsiniz. Kiliselerin çoğu 1100 ila 1200 yüzyıl arasında inşa edilmiştir. 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 
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Danimarkalıların büyük çoğunluğu kendilerine kültürel Hıristiyan (aktif inançlı olmayanlar 

anlamına gelir) ve artan sayıda insan da kendine kültürel Müslüman diyor. Müslüman 

grubu, 69 ulusal geçmişin ve bir çok alt grubun oluşturduğu bir bileşimdir. 

Danimarka’nın Müslüman nüfusu büyük miktarda medyaya ve politik ilgiye sahip olabilir, 

ancak Hristiyanlığın ardındaki en büyük ikinci “din” aslında hiçbir dine sahip olmamaktır. 

 

23 Haziran 2015 Pazartesi günü Pew Araştırma Merkezi'nden yapılan bir incelemeyle dini 

bağı olmayan gurup, Danimarka’daki en büyük ikinci inanç grubunu temsil ediyor.Aslında 

Danimarka, “inançsızların” önümüzdeki 35 yıl içinde aynı şekilde büyümesi beklenen Batı 

Avrupa ülkeleri arasında neredeyse tek başına. Sadece Yunanistan’da benzer bir eğilim 

görülüyor. 

 

 

6. ÜLKENİN TATİL VE GELENEKLERİ 

 

Hıristiyan takvimi, Danimarka’da fazladan tatiller sunuyor. 

● Noel (normalde 2 - 3 gün) 
 

● Paskalya (3 gün) 
 

● Pentecost –Paskalya yortusundan sonraki 7. Pazar günü (1 gün) 
 

● İsa’nın yükselişi 
 

● Store Bededag (1 gün). Store Bededag Orta çağdan beri gelen çok sayıdaki tatil 
günlerini azaltmak için yapılan bir derlemedir. 

 

● 1 Mayıs işçi bayramı ve Anayasa günü. Her ikisi deyarım gün tatil.  
 

Danimarka’da insanların yasal tatil hakkı 6 hafta. 

● Yasalarca tanınan 5 hafta ve  
● Uygun olduğu zaman kullanmak üzere hakkı saklı 1 hafta ya da parasının 

ödenmesi. 
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● Bazı çalışanlar Kıdemli Günlere sahiptir. Kıdemli günler aylık ücretli emeklilik 
çalışanları için kalıcı hale gelir, böylece gelecekte, sırasıyla 58, 59 veya 60 yaşına 
ulaştığınız takvim yılından itibaren 2, 3 veya 4 kıdemli gününüz olur - (bazı guruplar 
için takvim yılı içinde 60, 61 veya 62 ye girdiklerinde). İsterseniz bu günleri ödeme 
veya emekli maaşı olarak alabilirsiniz. 

● İlkokulların yazın 7 hafta ilk bahar ve son baharda da 1 hafta tatili var. 
 

● Daha yüksek eğitimliler Haziranın sonundan Eylüle kadar izinliler. 
 

 
 
 

 Gelenekler 

 

 

Şubat ayındaki oruç süresinin sonuna bağlı olan 

FASTELAVN'i kutlamak kuşaklar boyunca bir 

gelenektir. Eskiden çocuklar çeşitli kostümler 

giyerler ve etrafta insanlara şarkı söylerdiler; 

karşılığında uzun yıllar bir parça ekmek, kek aldılar - 

sonralarda çocuklar harçlık ve şeker topladılar.İşin 

özünde kediyi al arabasından dışarı atmaktı. O 

zamanlar çok şeytani bir gelenekti çünkü  el arabası 

içinde gerçekten bir kedi vardı. Daha sonra el 

arabası meyve ve şekerle dolduruldu. El arabasını 

parçalayan çocuk, kedi kraliçesi haline geldi -en 

sonunda arabanın  son parçasını parçalayan çocuk 

kedi-kral oldu. 

Son 10 yılda, geleneksel FASTELAVN'de katılan ya da aktif olarak yer alan çocuk sayısı 

azalırken, az ya da çok tüm çocuklar Ekim ayında Cadılar Bayramını kutlar.  
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 Paskalya ailelerin bir araya gelip beraber 

Paskalya öğle yemeği yedikleri bir zamandır. 

 Paskalya öğle yemeğini oluşturan şeyler çok 

çeşitlidir - ancak çok miktarda kuzu eti ve yumurta  

öğle yemeğinin önemli bir parçasıdır.   

Paskalya süresince birçok ev küçük koyun, tavuk 

figürleriyle süslenir.Anahtar renk sarıdır.  

 

Birçok evde, yumurta üflemek ve boş 

yumurtaları birçok şekil ve renkte 

boyamak bir gelenektir. Aynı şekilde, 

birçok ailenin bir tepeden aşağıya ya 

da bir çubukla yumurtanın parçalara 

ayrılmadan önce en uzun mesafeyi 

kimin oynayabileceğini görmek için 

haşlanmış katı yumurta yuvarlama 

geleneği vardır.  

 

Penacost ile bağlantılı çok fazla gelenek yoktur. Pazar sabahı erkenden “pentacost 

güneşinin denizden yükselişini izlemek ve denizde dans etmek“ için denize gitmek genç insanlar 

arasında bir gelenek olmuştu. (Cumartesi akşamı parti yaptıktan sonra yatmak yok) 

Yaz ortası Gecesi, 23 Haziran'dan bir gün önce Yahya  peygamberin doğum günü. En 

uzun gün 21 Haziran olsa da, 

Danimarka'da Yaz ortası akşamı Yaz 

ortası gecesi olarak kabul edilmiştir ve 

dolayısıyla tüm yılın en kısa gecesidir. 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække 

dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 
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İnsanların inancına göre, özel bir güçle 

itham edildi. Karanlıkta toplanan 

bitkilerin,tıpkı çimlerin üzerindeki çiğlerin  

iyileştirici  etkisi olduğu  gibi, daha güçlü 

düşünülüyordu. Aynı durum kutsal 

kaynaklardaki su için de geçerlidir, bu 

nedenle hasta insanlar bu kutsal 

kaynakları Midsummer arifesinde ve 

akşamında ziyaret eder.Buna bağlı 

olarak, çadır, tezgah ve palyaçolar ile 

sözüm ona pazarlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en ünlüsü, Kopenhag'ın kuzeyinde 

bulunan Dyrehavsbakken tema parkı olup, 1700 yılında üretilmiştir ve bugün ünlü bir 

turistik cazibe merkezidir. 

Tarihsel anlatıma göre; şeytani güçler böylesine 

bir gecede serbest bırakıldı; Örneğin, cadıların 

süpürgeleri üzerinde, Almanya'daki Bloksbjerg 

veya Hekkenfeldt'e uçtukları iyi biliniyordu. 

Kötülükleri uzak tutmak için insanlar yüksek 

yerlerde ve plajlarda büyük ateşler yakarlar. 

. 
 Ateşin üzerine bir cadı figürü koymak,1900' lerin başında bir gelenek haline geldi. Bu yaz 

ortası ateşleri, 22 Haziran'da her yıl Danimarka'nın her yerinde büyük veya küçük gruplar 

halinde binlerce insanı.  

Noel, 24 Aralık'ta akşam etkinliği olarak kutlanır. 1 Aralık'tan itibaren tüm çocukların Noel 

takvimi olur 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til 

andre steder på siden.] 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 
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 Noel takvimi, çocukların her gün küçük bir “kapı” 

açtığı ve bu sayede Noel günlerini saydığı bir kağıt 

şeklinde olabilir.  

 Daha sonraları bu kağıttan takvim  24 küçük hediye  

ile desteklendi. Belki bazı ailelerin takvimlerinde 

"pazar günleri" biraz daha büyük olabilir. 

Sonunda birçok erkek de bir takvim hak ettiklerini 

düşündüler ve bun bira takvimini olarak yenilik 

getirdiler. 

.  

 

Danimarkalı televizyon muhtemelen Avrupa’da TV’de yılbaşı takvimi yapmaya başlayan ilk 

yayın şirketlerinden biriydi.  24 Aralık'ta büyük bir final yapan24 bölümden oluşan bir 

hikaye . Danimarka'da aile etkinliği başlamadan hemen önce başlardı. İlk yetişkin Noel 

takvimi 1990'da sunuldu. Her zaman Danimarka'daki günlük yaşamla veya 

Danimarkalıların karakterleri ve zihniyetleriyle dalga geçen bir hikaye. 

Noel arifesi ana yemeği çoğu aile için çok şey ifade eder._kavrulmuş domuz filetosu, 

kavrulmuş ördek - belki bazı ailelerde hindi. 

Ancak tüm ailelerin genel tatlısı Ris a la mande dir. İsmin arkasında yatan haşlanmış pirinç 

lapası, ince kıyılmış bademle birlikte çırpılmış krema ya da bazı ailelerde kırmızı kiraz sosuyla 

servis edilen badem özü tadı.  

Asıl mesele, en önemli kısım, annenin Ris a la mande tatlısının içine bütün bir bademi 

saklamasıdır. Daha sonra yeriz. Kaşığı kasede tutmamıza izin verilmez. Sadece payını alır 

ve kaseyi bir sonrakine veririsin. 

Bademi bulana bir hediye var, fakat kimse diğerlerine bademin onda olduğu 

söylemez.Herkes Ris a la mande tatlısını yiyene ve tatlı bitene kadar devam eder.  

Gizemli kısım şu. Ris a la mande  tatlısında sadece bir badem olması milli bir kural olduğu 

halde her küçük çocuğun tatlısında fazladan bir badem daha olur.  

[Fang læserens opmærksomhed 

med et citat fra dokumentet, eller 

brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 
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Sonra tepesindeki  Beytüllahim yıldızı ile güzelce süslenmiş Noel ağacının etrafında 

dolaşmaya başlarız.  

 

 

 

 

 

 

 

Ağaç dekorasyonları, modern zamanlarda, yukarıdaki üç resimde görebileceğiniz gibi, bazı 

kişilerin kişisel imajının bir parçası haline gelmiştir. 

Bazı çocuklar 15-20 hediye alır ve her yıl yetişkinler bunun fazlalığından şikayet ederler-

seneye durum daha da kötü olacak. 

 

 

7. AİLE 

 

Ulusal İstatistik ofisine göre, Danimarka'da aile olmanın 37 farklı biçimi var. 

Çoğunluğu hala klasik küme 'baba, anne ve çocuk'. Ancak, bugünlerde insanlar 

boşandıkça, yeni aile türleri ortaya çıkmaktadır. 

 

Aile "aynı adreste yaşayan ve karşılıklı ilişkileri olan bir veya daha fazla kişi olarak" 

tanımlanmaktadır. Ancak, çocuklu aileler evde büyüyen çocuklu aileler olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Danimarka istatistiklerine göre, 37 çeşit arasında en yaygın olanı çocuklu çiftlerdir. 
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Danimarka, aynı cinsiyetten 2 kişi arasındaki kayıtlı birlikteliği kabul eden ilk ülke oldu. 26 

Mayıs 1989. 

   

15 Haziran 2012, homoseksüellerin kiliselerde evlenebilmeleri ve farklı imkânlar kullanarak 

kendi çocuklarına sahip olabilmeleri bir yasa haline geldi. 

  

Danimarka, güçlü aile bağlarının değişmesi ve ailenin daha fazla Danimarkalı için 

öneminin gittikçe zayıflaması ile tanımlanabilir. Danimarka'da çoğu genç, anne 

babalarından 20 yaşından önce ayrılıyor ve büyükbabaların torunları için kilit bir rol 

oynaması normal olmadığı için çocukların ebeveynlerinin bakımından sorumlu olması 

danormal değil. 

 
. 

 
 

✓ GELENEKSEL AİLE, HÜKÜMET DESTEĞİ 
 

o Çocuk desteği. Gençlik desteği. 
 

Tüm çocuklar veya ebeveynler, çocukların yaşlarına bağlı miktarlarla maddi olarak 

desteklenir. 

               Per quarter                 
0-2 year                 4.506 d.kr             605 Euro 
3- 6 year                 3.567 d.kr             479 Euro 
7- 14 year                 2.808 d.kr             377 Euro 
15 – 17 year                    936 d.kr              125 Euro 

 
 
 

2014 yılında çocuk ve gençlik desteği gelire bağlı hale getirildi, bu nedenle ödeme bir 
kişinin gelirine bağlı. Bu, eğer aile bekar veya birlikte 765.800 d.kr / 103.000 eurodan fazla 
vergi matrahı öderse, daha az  çocuk bakımı ve gençlik ücreti desteği alacağınız anlamına 
gelir. (2018). 

o Öğrenci desteği 
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18 yaşını doldurmuş olan gençlere, gençlerin nerede yaşadıklarına ve gençlerin ebeveynleri ile 
birlikte kalmaları durumunda ebeveynlerinin gelirlerine bağlı olarak en az 1.348 d.kr ile 
maksimum 3.028 d.kr arasında destek verilmektedir. 

20 yaşını geçen, eğitimine devam eden çoğu genç kendi başına yaşıyor ve eğitimlerine 
devam ettikleri sürece devlet tarafından aylık  6.098 d.kr veya 819.62 euro destek alırlar 

Ailesiyle yaşayan öğrencilere 
ödenen destek anne-babanın 
gelirine bağlıdır 

Aylık en az 
d.kr 

Aylık en çok 
d.kr 

Aylık karışık 
d.kr 

Euro Euro Euro 

18-19 yaş gençlik eğitim ailesiyle 
yaşayan 

1.348  3.028   181 407  

2O yaş gençlik eğitim bağımsız 
yaşayan  

  3.028   407 

Yüksek eğitim ailesiyle yaşayan 946 2.625  127 353  
Yüksek eğitim bağımsız yaşayan   6.098    

Living at home makes the 
student support depending on 
parents income 

Minimum per 
month in d.kr 

Maximumper 
month in d.kr 

Fixed per 
month in d.kr 

Euro Euro Euro 

18-719 year at Youth education 
living at home 

1.348  3.028   181 407  

2O year at Youth education living 
independent 

  3.028   407 

Higher education living at home 946 2.625  127 353  
Higher education living independent   6.098    

 

20+ yaşından itibaren aktif bir öğrenci olarak, Devlet tarafından 3,116 d.kr veya ayda 

418,82 Euro tutarında bir kredinin alınmasına izin verilmektedir. 

. 

 Öğrenciler için devlet kredisi 

 aylık d.kr Euro 
Devlet kredisi 3.116 419 
Çocuğu olan öğrencilere 
ekstra devlet kredisi 

1.559 210 

Kredi bitişi – mezuniyet 8.039 1.080 

 

Ekonomik destek alsalar bile, öğrencilerin çoğu öğrenim süreleri boyunca, haftada 10 ila 

15 saat arası çalışırlar. 

En az 10 saatlik maaş, onlara yaklaşık olarak brüt 4.000 d.kr getirir. 
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Danimarka'da 18 yaşın üzerindeki tüm insanların vergi ödemeye başlamadan önce 46.000 

d.kr kazanmalarına izin verilir. Bu genç öğrenciler % 37 vergi ödemeye başlayacaklar. 

Sunumu yapılan bir öğrenci 

●  yıllık125.976 d.kr. brüt gelire sahip olur. 
● 591,12 d.kr’nun % 37 sini vergi olarak öder 
●  Harcama için yılda 96.384.88 d.kr veya ayda 8.032.07 d.kr veya 1.079.58 euro alır. 

 

 

 
✓ EVLİLİK, BOŞANMA, KAYITLI BERABERLİK 

 
Dini mekanlarda evlenebilirsiniz - Ayrıca Hıristiyanlar için  kadın / kadın ve erkek / erkek 

evliliklerini de içerir. Ancak herkes evliliğini resmi makamlara kaydettirmelidir. 

2017 Yılı Evlilik sayısı 2013 2014 2015 2016 2017 

 Toplam evlilik ve medeni birliktelik 27.505 28.337 28.859 30.733 31.783 
Kadın ve erkek arasındaki evlilik 27.140 27.967 28.482 30.389 31.341 
Erkek erkeğe evlilik 129 155 163 160 190 
Kadın kadına evlilik 234 209 208 218 246 
Erkek-erkek arasındaki medeni birliktelik 0 3 3 3 3 
Kadın-kadın arasındaki medeni birliktelik 2 3 3 3 3 

 

Danimarka’da insanlar elektronik ortamda boşanabilirler. Kişiler sadece internete girip bir 

belge doldurmak zorundalar – boşanma gerçekleşir. 

2017 yılında boşanma sayısı 15.265 iken, bu oran bir önceki yıla göre% 11 azaldı ve şu 

anda 2012 yılından beri en düşük seviyede. 

 

 

✓ RESMİ OLMAYAN ÇOCUĞUN BAKIMI 
 
 
İsimsiz evlat edinme ile çocuk, kimlikleri biyolojik ebeveynlerden saklı tutulan ailelere 

evlatlık verilir. Geçtiğimiz 20-30 yıl boyunca, Danimarka'da gerçekleşen 20 isimsiz evlat 
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edinmenin 19'unun yurtdışında doğan çocuklarla gerçekleştiği görüldüğü için isimsiz evlat 

edinmeler uluslararası bir sosyal görev haline geldiEvlat edinmeye elverişli sadece 20-30 

Danimarkalı çocuk varken her yıl birçok ülkeden toplamda 500'den fazla çocuk geliyor.  

Danimarkalı bir  çocuk sadece kısa bir süre için yetimhanede kalır - ve daha sonra 

gelecekteki onaylamış ebeveynlere verilir. 

Evlat edinilmiş bir çocuğun Danimarka'daki diğer tüm çocuklar ile aynı hakları vardır. 

Danimarka'da evlat edinmek için onaylanmak  oldukça karmaşık bir süreçtir.Source:   
http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/ 

 

8. YAŞAM TARZI 

✓ GENEL 
Danimarka'daki sivil toplum, son 150 yıl boyunca devlet ve özel sektörün yanı sıra Danimarka 

toplumunun güçlü ve aktif bir parçası haline geldi.Bu Danimarkada şöyle bir deyişle ifade 

eedilir:  

 

Eğer 2 Danimarkalı karşılaşırsa el sıkışıp merhaba derler. 

Eğer 3 Danimarkalı karşılaşırsa ortak çıkarları ile ilgili bir dernek kurarlar. 

 

Bunu tüm Danimarka toplumunda görebilirsiniz.Günümüzde Danimarka'da, 106.000'den 

fazla farklı irili ufaklı dernek kayıtlıdır ve 51 kişiye bir dernek düşmektedir.Burada sadece 

üç ana gruba odaklanacağız. 

1800'lerin sonlarında Danimarkalı çiftçilerin tarım sektörünü geliştirmek için harekete 

geçmesi bir başlangıç oldu. Merkezin son 2 yılında, ülke genelinde mandıralar ve 

mezbahalar kurdular.Dahası o günden sonra çiftçiler, hareketi geliştirmeyi başardılar. 

Örnek olarak, bugün Danimarkalı çiftçiler İsveç'teki çiftçiler, ve Almanya ve İngiltere'nin bir 

kısmı ile birlikte dünyanın en büyük süt şirketlerinden birini işletiyor: Arla Food 

Ayrıca 1800'lerin sonunda merkez işçi sendikalar kendi içinde örgütlenmeye başladı. O 

zamandan bu yana,Danimarka toplumunun geliştirilmesinde aktif rol alacak sendikaları 
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geliştirmeyi ve yalnızca emekçilerin çıkarlarını korumayı değil, aynı zamanda tüm 

toplumun çıkarlarını gözetmeyi başardılar. 

Bugüne kadarki en büyük sendika grubu, farklı esnaflar ve ticaret grupları arasında 

örgütlenmektedir. Sendikaların çoğu,1 Ocak 2019'dan beri ulusal bir sendika 

konfederasyonunda birlikte çalışmaktadırlar : FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

(Sendika Konferansı for 80 trade unions and 450.000 public and private employees. ). O 

zamana kadar iki ulusal sendika konfederasyonu vardı: 1 milyondan fazla  çalışanı 

örgütleyen (ülke genelinde% 50'den fazla)Landsorganisationen (LO) (Ulusal Sendikalar 

Konfederasyonu),  ve  bir şemsiye örgütlemesi olan FTF (Danimarka'da Meslek Sahipleri 

Konfederasyonu). 

Danimarkalı işçiler ve çalışanlar, dünyadaki en örgütlü işgücü arasındadır ve sağladığı güç, 

Danimarka'daki yüksek eşitlik ve refah düzeyinin temel faktörlerinden biri olarak sık sık 

belirtilmektedir. 

Örnek olarak; Sağlık sektöründe, Hemşireler Dansk Sygeplejeråd (Danimarka Hemşireler 

Örgütü, (DNO)) içinde organize olmaktadır. DNO üyeliği isteğe bağlıdır ve 75.000 hemşire 

üyedir - hemşirelerin yaklaşık % 78'i. 

Tabii ki sendikalar ücretler ve çalışma koşulları için değil, aynı zamanda ilgili alanlarda 

eğitim, araştırma, politika ve işsiz üyelere yardım için çalışırlar. 

Hastanelerde ve diğer sosyal yardım ve sağlık kurumlarında, işçiler iş yeri temsilcileri ve diğer 

temsilcilerin aracılığıyla kurumların yönetimine katılmaktadırlar. 

Çıkar grupları,sivil toplum içinde sağlık ve refah sektörüyle ilgili son gruptur. 

Önemli gruplar, Kanser, akciğer hastalıkları, skleroz vb. gibi farklı hastalıklara odaklanan 

yaklaşık 200 kuruluştur. 

Danimarka Kanser Derneği en büyüğüdür.  1928'de başladı ve bugün 400.000'den fazla 

üyesi ve 47.000 gönüllüsü vardır. Araştırma, korunma, hasta ve yakınlarına danışmanlık 

yoğunlaştığı üç ana başlıktır. 

Bir başka grup ise huzur evlerinde kültürel faaliyetlerde yardımcı olan gönüllülerdir. 
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Tüm bu gönüllüler ve kuruluşlarla birlikte hemşireler ve doktorlar bu ilgi grupları ve 
üyeleriyle işbirliği yapabilmelidir. 

 

 RAHATLIK 

Danimarka ve Danimarkalılar kendi yaşam 
tarzlarını sunarken ya da yurtdışındaki insanlar / 
gazeteciler Danimarkalı yaşam tarzına dair 
makaleler veya TV yayınları yazdıklarında, aynı 
konuya odaklanırlar. Tercüme edilemeyecek bir 
kelimeye ilgili bir şey. Çünkü tüm yabancı 
gazeteciler vazgeçip Danca kelimesini telaffuz 
etmeye çalışıyorlar: hygge - vi hygger - vi har det 
hyggeligt. 

Daniamarka’ya kalmaya gelecek olan bir şu cümleleri söylemeyi öğrenmeli. 

„ kom over, så kan vi hygge os“ 
„vi hygger os“ 

„vi har det hyggeligt“. 
„Vi havde det så hyggeligt“ 

Danca  hygge çok daha fazlasını içermesine rağmen, en yakın İngilizce kelime rahatlık 

olabilir. 

Cosiness kelimesi, birlikte olmanın özel bir yolunu ifade eder. Bu, kiminle zaman 

geçireceğinize, nerede olduğunuza ve ne yaptığınıza ve bunu nasıl yaptığınıza bağlıdır. 

Pratikte rahat olarak anladığınız şey kişiden kişiye çok farklı olabilir. Bazıları tek başlarına 

keyif alabileceklerini söyleyebilirler ancak rahatlık genellikle aile ve arkadaşlar ile gayrı 

resmi ilişkilerle bağlantılı bir şeydir. Tipik olarak evde veya başka samimi ortamlarda 

gerçekleşecektir. Yemek yemekten zevk alıyorsan, sıklıkla yemek yer ve içersin Sonuçta, 

rahatlığı ifade eden şeyler hayatın basit zevkleridir.Rahat bir ortam yaratmak ve rahat 

hissetmek için çok şey gerekmez, örneğin: sadece bir kaç mum veya bir cuma şekeri bir 

fark yaratabilir. 

Rahatlık fikri, Danimarka toplumundaki daha ileri değerleri yansıtmaktadır.Örneğin rahat, 

eşitlik algılarıyla yakından bağlantılıdır.Hoş zamanlarda, eşitsizlik, güç farklılıkları veya 

anlaşmazlıklar çok belirgin olmamalıdır.Danimarka'da rahatlığın anlamı, muhtemelen 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 
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soğuk, karanlık ve yağışlı geçen ayların insanları kapalı mekanlarda bir arada olmaya iten 

Danimarka havası ile de ilgilidir. 

 Özellikle Danimarkalılar mı? Hayır, pratikte, diğer ülkelerde de eğlenirsiniz, ancak bu 

Danimarka'da olduğu gibi aynı anlama gelmez.Başka bir deyişle Danimarka'da özellikle 

önemli olan rahatlık fikridir ve Danimarkalılar yabancılara Danimarkalı olmanın ne demek 

olduğunu açıklamak için bunu sıklıkla kullanırlar. 

Danca bir kelime olan Hygge günlük yaşamda topluluklar oluşturmaya yardım edebilecek 

sosyal bir aktivitedir. Hygge,sosyal toplanma, yemek gelenekleri, festivaller, Danimarka 

tasarımı ve şarkı kültürü, kitap okuma, EM 92'yi birlikte görmek ve hatta festivale katılmak 

gibi Danimarka düzenini oluşturan şeylerin bir parçasıdır. Bir başka deyişle Hygge, pek çok 

Danimarka'lıya , tipik Danimarka  ve Danimarka kültürünü ifade ediyor. 

. 

Gayrıresmi ilişki 

Yabancıların bir çoğunun belirttiği bir başka özellik Danimarka'lıların birbirleriyle olan gayrı 

resmi ilişkileridir.Bu, yönetim personeli ve çalışanlar, varlıklı ve varlıklı olmayan insanlar, 

öğretmenler ve öğrenciler arasında da geçerlidir. 

Gelirimin ne kadar olduğunun beraber olduğum kişi için çok önemi yoktur. Bu muhtemelen 

Danimarkalıların sendika ve dernek kurma tutkusundan kaynaklanmaktadır.Bizi bir araya 

getiren sosyal seviyemiz değil ortak ilgi alanlarımızdır.  

.   

 
 

✓ EĞİTİM 
 

Danimarka’da eğitim herkes için ücretsizdir.Eğitim sistemimiz aşağıdaki gibidir, 

● 1 yıl ilkokula hazırlık(5 – 7 year) 

● 9 yıllık zorunlu eğitim – bir yıl için opsiyonlu. (6/7 to 15/16) 

●  Genç öğrenciler ihtiyaç duyduklarını düşünüyorsa, ilkokuldaki 10. yıl bir seçenektir. 
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●  % 75 i 3 yıl daha bir üst ortaokula devam edecek. 

●  % 17’si meslek okullarına gidecek. 

● % 6’sının kafasını netleştirmesi ve nihai seçime hazır hale gelmesi için biraz daha zamana 

ihtiyacı olacak - bu nedenle uygulamalı Üretim okullarına gidecekler. 

● % 2 si özel planlanmış eğitim alacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gençlik güvencesine göre - 15 ila 25 yaşları arasındaki gençlerin örgün eğitimde, işte ya da resmi 

eğitim almak için kendi kişisel planı üzerinde çalışıyor olması zorunludur. 

5 Temmuz 2017, Danimarka’da 91.539 kişi yükseköğretime girmek için başvuruda 

bulundu. 62.209 kişi kabul edildi. 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser 

Yüksek öğretime başvuran ve kabul edilenleri gösteren bu sayılar hakkında kayda değer 

olan asıl şey,bu rakamlara katkıda bulunan rakamların yıllar boyunca doğum oranlarını çok 

aştığı gerçeğidir. 2017 yılında yükseköğretime kabul edilen öğrenci sayısı 62,209, 1995 ila 

1997 yıllarındaki yıllık Doğum sayısına neredeyse eşittir.In 1995 yılında, yaklaşık 70.000 kişi 

doğdu - bu on yıllık sürecin en yüksek sayısıydı. 

Nüfusta büyük bir yükselme-kusursuz eğitim seviyesi 

 

Pedagojik yaklaşım 

The last build primary school is placed in Aarhus and is in many way 

quite special and extraordinary 
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Danimarka'ya gelen birçok öğrencinin şaşırtan şey, Danimarka'daki pedagojik - didaktik 

yaklaşımdır. Danimarka'da öğretmenler 30 yıl önce olduğu gibi “otorite” değil. Öğretmenler 

bugün, ilkokuldaki öğrencilere ve daha sonra gençlik eğitimi ve yüksek öğrenimdeki 

öğrencilere ortak ve akıl hocası konumundadır. Öğretmenin gerçekleri söyleme veya 

sunma sayısı, karşılaştırılabilir diğer ulusal pedagojik yaklaşımlara kıyasla çok sınırlıdır. 

Danimarka'da öğretmenlerin bir sorunu gündeme getirmesi ve sunması, öğrencilerin 

fikirlerin, sunması ardından öğretmenin cevapları ve gerçekleri sunması çok daha 

yaygındır. 

● İlkokulun ilk gününden üniversitenin sonuna kadar bir Danimarka sınıfındaki en 

yaygın cümleler şunlardır: 

● Ne düşünüyorsun?  

● Senin soruna olabilecek doğru cevabı nasıl bulacaksın? 

Danimarka'da birçok yabancı öğrenci olduğu için, bu öğrencilerin farklı pedagojik 
yaklaşıma uyum sağlamalarının zaman aldığını biliyoruz. 

Source: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036 

 

 

✓ İNSANLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danimarka’lıların çoğu, ülkemizde güler yüzlü, neşeli, esprili, yardımsever ve rahat bir 
halkın yaşadığını düşünüyor ve buna inanıyor. 

Araştırmalar, Danimarka’lıların hem komşu ülkelerimizde hem de büyük dünya ötesinde 
tamamen farklı bir üne sahip olduğunu göstermektedir. 
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Bir araştırma, yabancıların Danimarka’lıları utanmaz, ham, gereksiz kaba ve dürüst 
gördüklerini göstermektedir. Küçük düşmeyi ya da gülmeyi umursamıyoruz. Hafif gayrı 
resmi performansımız, gündelik kıyafetlerimiz ve rahat tavırlarımız kaygı uyandırabilir ve iş 
görüşmeleri sırasında sık sık zorluk çıkarabilir. 

Yabancıların sıklıkla aşağılayıcı ya da saygısızca bulduğu şeyleri biz normal bulduğumuz 
için Danimarka'lılar "kültürel açıdan aptal" gözükürler.Bununla birlikte, Danimarkalıların 
kesinlikle disiplinli olduğu özel bir alan vardır: Toplantılara zamanında katılmaya büyük 
önem veriyoruz ve üzerinde anlaşmaya varılan bir zamana uyulmadığında çok 
sinirleniyoruz. 

 

✓ İLETİŞİM,GÖRGÜ KURALLARI 
 

İnsanlar eskiden karşılaştıklarında ‘Merhaba’derken bugün ‘Selam’diyorlar. 

Toplumun bazı kesimlerinde - sarılmalar birbirlerini selamlamanın yaygın bir yoludur - 

ancak çoğu insan, bunu ilk tanıştığı zaman için çok fazla bulur. İkinci veya üçüncü 

karşılaşma kez birçok insan için uygun olacaktır. 

Bir çok insan için beklenen ve yeterli olan tokalaşmaktır. 

 

✓ YEMEK 
 

          Konu yemeğe gelince, Danimarka son 30 ila 50 yılda uluslararası hale geldi.  

●  Bunun temel sebebi, 1960'tan itibaren gittikçe daha fazla sayıda insanın maddi 

olarak yabancı ülkeleri ziyaret edebilme gücü edinmesi ve yerel yiyecek 

alışkanlıklarından ilham almalarıdır. 

● Bunda kısmen, 1960'ların sonunda Danimarka'ya gelmeye başlayan ve  daha önce 

de belirttiğimiz gibi bugün nüfusun neredeyse % 13'ü oluşturan yabancıların da 

etkisi vardır. 
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Geleneksel olarak Danimarka bir tarım ülkesidir. Sebzeler ve yulaf lapası yaşlı insanların 

yemeklerinin önemli bir parçası olmuştur. Daha sonraları domuz eti ucuz olduğundan 

dolayı çoğu için vazgeçilmez hale geldi ve bugün hala bu şekilde devam ediyor. 

Deniz ve su ile çevrili Danimarka, her zaman bir balıkçılık ülkesi olmuştur. Balık, özellikle 

yoksul ve kırsal alanlarda fakir insanlar için uzun yıllar boyunca temel besindi. Şimdilerde 

sağlıklı olması nedeniyle önemli bir yemek olarak kabul edilmektedir. Pahalıdır olması 

sebebiyle günlük veya haftalık menülerine dahil etmeye herkesin gücü yetmez. 

Akşam yemeğinin ilk 10'una baktığımızda, liste şu 

şekilde. 

1. Çavdarlı Ekmeği kahverengi ekmek. Et, patates, salata, 
domates gibi çeşitli soğuk etlerle açık sandviç olarak servis 
edilir; 

2. Çorba 
3.  Patatesli / sebzeli tavuk 
4. Pizza 
5.  Pirzola, şnitzel, sığır filetosu biftek 
6. Makarna yemekleri 
7. Köfteler 
8. Makarna ve et sosu 
9. Güveç, örneğin, altın peynir, bonfile  
10. Dana kıyması 

Gördüğünüz gibi, pizza sadece 4, makarna tabağı 6 ve makarna ve et sosu 8 numaradır, 

çünkü rakamlar nüfusun tümü için geçerlidir. 18 yaşından küçük çocukları olan ailelerde, 

bu 3 yemek muhtemelen 1, 2 ve 3 olacaktır. 

Gittikçe daha çok insane organic,vejeteryan ve vegan beslenmeye yönelmektedir. 

Danimarka 

✓ Organik gıda üretmek konusunda en hızlı büyüyen ülke ve 

✓  Organik gıda yemeye gelince dünyanın en hızlı büyüyen pazarıdır. 

 

 Ancak Danimarka'daki gençler için spagetti ve pizza akşam yemeği olarak daha olağandır 

- patates, lahana ve kızarmış domuz büyükbabaları içindir. 

. 

 

No 1 at top 10 
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 Çavdarlı Danimarka ekmeği 
 Daniamarka sosisli sandviç 
 Danimarka böreği. 

 

 

 

 

Danimarkalıların büyük bir kısmı organik beslenmeye geçtikçe, daha sağlıklı hale gelirken, 

Danimarka ulusal sağlık kurulu 2018'in başlarında Danimarka'da fazla kilolu olanların % 

50'yi geçtiğini söyleyen bir inceleme yayınladı. 

Yeni İskandinav mutfağı, İskandinav ülkelerinin yiyecekleri yeniden keşfedecek ve 

geliştirecek bir harekettir. 

Hareketin savunucularından biri, 2004'te İskandinav aşçılarının manifestosunu başlatan 

Danimarkalı aşçı Claus Meyer'dir. Diğer şeylerin yanı sıra, yemeğin "iklimlerimizde, 

topraklarımızda ve sularımızda özellikle mükemmel olan hammaddelere dayanması 

gerekirken" aynı zamanda en iyi İskandinav 

pişirme yöntemlerini ve mutfak geleneklerini 

dışarıdan gelen dürtülerle birleştirmek "gerektiğini 

söylüyor. 

Nordic Kitchen konseptinde meşhur restoranlardan 

biri, 2010 yıllarında birkaç yıl dünyanın en iyi 

restoranı seçilebilen Restaurant Noma oldu ve ardından 2016'da dünyanın en iyisi olarak 

ödüllendirildikten sonra Ocak 2017'de aniden kapandı. Şef, “yeni bir şeyler denemek 

zorunda kaldım - kendime tekrar meydan okumak için"dedi. 

. 

 

✓ DÜŞÜNCE YAPISI 
 

Danimarka zihniyeti hakkında ve hatta Danimarkalıların çoğunluğu için akıllıca bir şey 

söylemek zordur. 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 
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Danimarkalıların gerçekte nasıl bir zihniyete sahip olduğunu bilmek için- dışarıdan 

gelen birisinin deneyimlerini ve görüşünü sunmasına izin vermek iyi bir fikir olabilir. Tek 

gözlük gazeteci Michael Booth, 2013 yılında “Mutlu bir ülke var” kitabını yayınladı. 

Başlangıçta, Danimarkalıların yıllarca dünyadaki en mutlu insanlar olduğunu ve aynı 

zamanda dünyada en çok alkollü içki tüketilen ülkelerinden biri olduğunu yazdı. 

Bağlantı mı? Michael Booth'a sor. 

Devam etti: 

“Kendini sarıya boyamak ve Kopenhag'daki Strøget adındaki ana alışveriş caddesinde 

çıplak olarak dolaşmak gibi bir fikri olan bir sanatçı bir kız arkadaşım var.  Yerel 

makamlardan izin istedi ki ben büyük bir hata olduğunu düşünüyordum. Doğrudan gerilla 

tarzını yapmanın ve tutuklanmamayı ümit etmenin daha iyi olacağını düşündüm. Ama  o 

sordu,başvurdu ve yetkililer evet dedi. Bu hareket çok Danimarkalı. ” 

Danimarkalılar birçok araştırmanın söylediği  kadar mutlu mu? Michael Booth kendine 

soruyor. 

“Mutluluk derken neyi kastettiğimize bağlı. Danimarkalılar dünyadaki en yüksek vergilere, 

gerçekten kötü hava koşullarına, dükkanlarda gülünç pahalı eşyalara ve şimdiye kadar 

gördüğüm en iç karartıcı politikacılara sahip (ve ben İngilizim!). Fakat tekrar tekrar, 

araştırmacılar size süper mutlu olduğunuzu söylüyorlar ve nedenini anlayabiliyorum. 

Hayatımın bu dönemimde yaşamak isteyeceğim başka yerler yok. Bu büyüleyici. ” 

 

Siz "Havalı, kaygısız, çalışmaya geldiğinde çok rahatsınız, ama biraz  Cermen 

olabileceğiniz sosyal normlar söz konusu olduğunda pek de değilsiniz. Keskin bir mizah ve 

ironi anlayışınız var, seksisiniz, Son derece kötü davranışlara sahipsiniz.Kötü niyetli 

olmayan bir şekilde ırkçısınız. İyi mobilyaları seversiniz. 'Siktir' kelimesini kullanarak biraz 

rahatlamışsınız. Çok fazla içiyorsunuz. " 

Yabancılar Danlar’dan ne öğrenebilir? 

● "Çocukların burada sahip olduğu özgürlük büyüleyici..  

● Vergi sisteminiz yeniden pay etmek için çok fazla iş yapıyor, bu yüzden sosyal 

eşitsizlik düşük ve muhtemelen mutluluğunuzdaki en büyük faktör bu. 
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Kaynak 
Af Emil Norsker 
20. sep. 2013 KULTUR EUROMAN  

Michael Booths bog ’Der er et lykkeligt land’ udkommer på Lindhardt og Ringhof 20. september 
2013.  

 

✓ SPOR, BOŞ VAKİT 
 

Danimarka uzun yıllardır sporla ilgilenen insanlarla dolu bir ülke olmuştur ve tarihsel olarak 

sosyal yönleriyle bağdaştırılmıştır. Yerel spor derneklerinde birlikte spor ve fiziksel 

egzersizler yaptık. 

o Milli spor futboldur 

▪ Tüm erkeklerin% 95'inin futbol ayakkabısı var ve 1992'de Danimarka 

Avrupa şampiyonu oldu. 26 yıl sonra bile turnuva kayıtlarının ulusal 

TV'de düzenli olarak gösterilmesi gurur duyduğumuz bir 

olay.Muhtemelen bir daha asla bir şey kazanamayacağız. 

 

o Hentbol de oldukça popülerdir. Hentbol, Danimarka'ya 1906'da Holger 

Nielsen tarafından sokuldu. Kış aylarında bir çok küçük çocuk ve genç 

hentbol oynuyor ve açıkçası bu konuda oldukça iyiyiz. 

 

o Badminton.  

▪ Danimarka, Badmintonda Çin, Endonezya ve Malaya’daki Doğu 

Asya’lı atletlere meydan okuyabilen tek ülke oldu 

 

o Yelken. 

▪  Küçük bir ülke olmakla birlikte yaklaşık 7.000 km sahil şeridine sahip 

olmamız sebebiyle yelkende oldukça güçlüyüz. 

 

o Golf, özellikle yaşlılar arasında hızla büyüyen bir spordur. 
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o Boccia da yaşlılar arasında popüler bir spordur. 

 
o KROLF giderek daha çok yaşlının ilgisini çekiyor. Golf ve kroket 

kombinasyonu bir oyundur. Kroketten sopalar ve top ve golf deliklerinden de. 

½½. 

 
 

 

 

 

 

Günümüzde birçok insan formda kalmak için koşar ya da bisiklete biner. Birçok insan işten 

eve sadece bisiklet kullanır. Bisiklet ve koşu da son derece popüler boş zaman 

etkinlikleridir. Danimarka, Avrupa'da bisiklete binen kişi sayısında Hollanda'dan sonra 

ikinci sırada.. 
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II. DANİMARKA’DA SAĞLIK BAKIM 

1. DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİ 
  
2. HASTALIK, SAĞLIK VE HASTALIK DESTEĞİ 

 
3. DANİAMRAKAD’A SAĞLIK SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 
4. EVDE BAKIM 

 
5. SAĞLIĞA ERİŞİM 

 
6. DANİMARKA’DA HEMŞİRE BAKIM SİSTEMİ 

 
7. DANİMARKA’DA RUHSAL BAKIM 

 
8. DANİMARKA’DA HASTA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
9. DANİMARKA HASTANELERİNDE GÜNLÜK İŞLEYİŞ 

 
10. DANİMARKA SAĞLIK KURUMLARINDAKİ TIBBİ VE 

TIBBİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR 
 

11. SAĞLIK BAKIM VE HEMŞİRE BAKIMININ ÖZEL 
ALANLARI 

 
A. Ölüm ve palyatif bakım 

B. Ötenazi 

C. Ölüm ve otopsi 

D. Gebelik ve doğum 

E. Çocuk bakımı 

F. Kürtaj 

G. Kan nakli 

H. Organ nakli,organ bağışı 
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1. DANİMARKA’DA SAĞLIK BAKIM SİSTEMİNİN TANIMI 

 

✓ SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ TÜRÜ 

 

Danimarka vergi ödemeli sağlık sistemine 
sahiptir. Bu bütün sağlık ve bakım hizmetlerinin 
ücretsiz olduğu anlamına gelir. 
 
Akut bir hastalığı olan herkes, özel bir pratisyen 
hekim veya hastanede ücretsiz tedavi hakkına 
sahiptir. 

Bu aynı zamanda diğer ülkelerden gelen 
ziyaretçiler ve turistler için de geçerlidir. 
 
 Oturma izni verilen ve Danimarka'da yaşayan 
herkesin sağlık sistemine ücretsiz erişimi 
vardır.Muayenelerin ve tedavilerin çoğu 
ücretsizdir. 

● Kişisel doktorunuz tarafından 
ziyaret ve tedavi (GP)edilme 

● Uzman doktorlar tarafından ziyaret 
ve tedavi edilme (GP) 

● Hastane 
● Acil odası 
 Akşam ve gece izlem servisi 

 

 
İkinci seçenek – sağlık güvenliği için 
  

 Ancak bazı sağlık alanları veya yönleri nedeniyle, 
✓ devlet ve sağlık sistemi insanların kendi sağlıklarına farklı şekillerde daha fazla 

özen göstermeleri konusunda cesaretlendirmek istiyor, bir kısmını devlet öderken 
vatandaş da kendi tarafından bir şey ödemek zorundadır. Buna bir örnek dişler ve 
diş hekimlerine ziyaretlerdir. Diş bakımı 18 yaşına kadar ücretsizdir 18 yaşından 
sonra farklı destek seviyeleri vardır.Ortalama 2/3 devlet, 1/3 ise kişinin kendi 
tarafından ödenir. 
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✓ Devlet insanları küçük bir finansal sorumluluk hissetmeye ve yalnızca ihtiyaç 
duyduklarında  ekipmanlarını değiştirmeye teşvik etmek istiyor.Gözlük ve işitme 
cihazı vb. 

 
 

Danimarkalıların büyük bir çoğunluğu tüm sağlığın ücretsiz olması gerektiğine ve “kendi 
kendine ödeme” gibi bir zorluğa cevap olarak, Danimarkalılar işbirliğine dayalı bir hareket 

oluşturuyor. 

Danimarka’da Sağlık Sigortası 

“Danimarka” adlı Sağlık Sigortası şirketi, 1973 yılında kurulmuş ve şu anda yaklaşık 2,5 milyon 
üyesi olan bir üye kuruluşudur. 

● Üye olunan bir dernek olmak, hiç kimsenin "Danimarka" faaliyetlerinden para 
kazanamayacağı anlamına gelir. Amaç, “Danimarka’nın” gelirinin en az % 90’ını 
destek olarak geri ödemektir. 

 
●  sağlığın ücretsiz olmadığı birkaç alandan birinde veya birkaçında sağlık masraflarıyla 

karşı karşıya kalan üyelere veya 
●  Üyelerin halk sağlığı sisteminin çok kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü sağlık alanlarında 

ek araştırma, tedavi veya destek sunmak. 
 
“Danimarka” üyeliğe sahip olduğu için üyeler önümüzdeki dönemlerde finansal destek için 
odaklanma alanlarıyla ilgili kararları etkilemekte ve karar alma sürecinde yer almaktadırlar. 
Üyeler, her yıl Ocak-Şubat aylarında 23 farklı yerde gerçekleştirilen yıllık üyelik 
toplantılarına katılarak fikirlerini sunma imkânına sahiptir. 

Sağlığınız kötüyse ya da çok pahalı tedavilere ihtiyacınız olduğu biliniyorsa,üye 
olamazsınız. "Danimarka" nın neyi destekleyeceği ve neleri destekleyemeyeceği konusunu 
belirlemek için tüm adaylar kabul edilmek üzere bir tıbbi kontrolden geçmek zorundadırlar. 

Çocuklar, ek ücret ödemeden ebeveynlerinden biri ile sigortalanabilir. 
Üçüncü seçenek – sağlık güvenliği için 

Üçüncü seçenek birkaç yıl önce geliştirildi.  

İşverenin/şirketin çalışanlarını özel hastanelere göndermek için özel sigorta şirketlerine 
ödediği özel sigorta. 

Danimarka'da uzun yıllar boyunca özel hastaneler yoktu, ancak ilki 1990'lı yılların başında 
kuruldu ve elbette Danimarka'da yüksek standartlarda ücretsiz hastaneler olduğu için özel 
bir hastaneyi işletmek zordu.Bu hastanelerin müşterilerinin nerdeyse hiç biri Danimarka'lı 
değildi. Tamamına yakını yabancıydı. 2000 yılının başındaki sağ kanat hükümeti, bu özel 
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hastaneleri desteklemek istedi ve şirketlerin çalışanlarına bu özel hastanelerde tedavi 
görmeleri için sigorta yapmalarına izin verdi. 

 
Doktor,acil odası ve acil kliniği 
 
Eğer hastalanır ya da yaralanırsanız ilk olarak aranacak numaralar: 

● Hafta içi 8’den 16’ya kadar: Kendi doktorunuzu arayın 
● 16’dan sabah 8’e kadar, hafta son ve resmi tatillerde kişiler koruyu sağlık sistemi 

kapsamındadır. 
 
Vatandaşın semptomları anlatması içim arama doğrudan bir koruyucu hekimden veya bir 
hemşireden gelecektir. Telefon bağlantısının yeterli olup olmadığını veya araştırılıp 
araştırılmayacağınızı belirlerler. 
 
 
Pratisyen hekimler 
Danimarka sağlık sistemine kilit kişi ve kilit giriş, özel pratisyen hekimdir. 
 
Danimarka'da yaşayanlar, pratisyen hekimi olarak bir doktor seçmeli 
(GP) Hastalık durumunda insanlar seçilen doktorla irtibata geçmelidir.GP ilgilenir 
Hastalıktan çok daha fazlası, örneğin aşılama ve doğum kontrolü. GP 
GP, obezite ve sigaradan kaynaklanan hastalıkların başlamasını desteklemek ve 
önlemekle yükümlüdür. 
veya egzersiz eksikliği vb. 
 
Herkes yerel belediyesinden bir sağlık sigortası kartı alır. Kart doktorlara, acil servislere ve 
hastanelere yapılan tüm ziyaretlerde sunulmalıdır. Sağlık sigortası kartınızda isim, CPR 
numarası ve bağlı doktorun adı ve adresi görünür. 
 
GP, en sık görülen rahatsızlıkları ve hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme konusunda 
uzmandır. Çoğu durumda, GP doğru teşhis ve tedavi edebilir. Bununla birlikte, bazı 
durumlarda GP, daha fazla tedavi için bir kişiyi bir uzmana veya hastaneye gönderebilir. 
Bu durumda, GP bir başvuru yazar. 
 
GP’nin adı, adresi ve telefon numarası sağlık sigortası kartınızda görünür. Danimarka'daki 
çoğu GP kliniği, sabah 9.00 ve 4.00 arasında açıktır ve bazıları haftada bir kez akşam 
danışmanlığı hizmeti vermektedir. 
Genellikle, insanlar sabah 8.00 ile 9.00 arasında arayabilir ve GP ile konuşabilirler. Çoğu 
pratisyen hekimin, insanların soru sorabileceği, randevu alabileceği veya yönlendirmeleri 
yenileyebileceği e-posta danışmanlığı vardır. 
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2.  THE TERMS OF HEALTH, DISEASE, PREVENTION IN THE 
DENMARK 

 VALUE ORIENTATION & PERCEPTION OF HEALTH BY THE DANES 
 

In General there is a huge public focus on health and health prevention in Denmark, 
because we have a tax paid system.  

The public and by that the public budgets of health and treatment has a huge interest and 
motivation for focusing and invest in health promotion, as it is the same budgets that have 
to pay if and when people’s health fail, if and when people end up in need of hospital 
treatment and care. 

On an individual level, it divides more how much Danes focus on health and are aware of 
having a healthy life style.   

A slowly increasing group become more and more focused on their health in all ways, but 
at the same time the National Danish Health board one year ago could announce that 50% 
of the Danish population have passed the limit for overweight.   

Denmark still have the highest consume of alcohol among youngsters, the number of 
smokers are still quit high and many people are not enough physical active. 

When it comes to years of life expectancy Denmark is only ranked as number 21 in the 
world.  

 

2.  DANİMARKA'DA SAĞLIK, HASTALIK, ÖNLEME KOŞULLARI 

DANLARITARAFINDAN DEĞER YÖNLENDİRMESİ & SAĞLIĞIN 
ANLAŞILMASI 

Genel olarak Danimarka'da sağlık ve sağlığın önlenmesine büyük bir odaklanma var, çünkü 
vergi ödemeli bir sistemimiz var. 

Halk,halk sağlığı ve tedavisi bütçeleri, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine odaklanmak ve 
yatırım yapmak için büyük bir ilgi ve motivasyona sahiptir,insanların sağlıklarının bozulduğu 
zaman ya da hastanede tedavi edilmeleri gerektiğindeki bütçe aynıdır.  

Bireysel düzeyde, Danimarkalıların sağlığa ne kadar odaklandıklarını ve sağlıklı bir yaşam 
tarzına sahip olduklarının farkında olduklarını ortaya koyuyor. 
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Yavaş yavaş artan bir grup her yönden sağlıklarına daha fazla odaklanmış hale geldi, ancak 
aynı zamanda bir yıl önce Ulusal Danimarka Sağlık kurulu, Danimarka nüfusunun% 50'sinin 
aşırı kilo limitini aştığını açıkladı. 

Danimarka gençler arasında hala en yüksek alkol tüketimine sahip, sigara içenlerin sayısı hala 
yüksek ve çoğu insane fiziksel olarak yeterince aktif değil. 

Beklenen yaşam süresi söz konusu olduğunda, Danimarka dünyada sadece 21. sırada yer 
alıyor. 

 

✓ DANİMARAK’DA ÖNLEYİCİ SİSTEM 

 

Bu yayına göre, Sundere Liv for alle, (herkes için daha sağlıklı yaşam), devlet önümüzdeki 
10 yıl boyunca halk sağlığına yönelik son hedefleri başlattı ve halka sundu. 

Danimarka sağlığı için ulusal hedefler 

 

● Hedef 1: Sağlıkta sosyal eşitsizlik azaltılmalı. 
 

●  Hedef 2: Daha çok çocuk gelişmeli ve akıl sağlığı iyi 
olmalı. 

 
● Hedef 3: Daha fazla yetişkin daha iyi olmalı ve  iyi bir 

akıl sağlığına sahip olmalı. 
 

● Hedef 4: Daha fazla kişi sigarasız hayatı seçmeli. 
 

● Hedef 5: Zararlı aloklle tanışma yaşı düşmeli ve 
tüketimi daha az olmalı. 

                   
 

● Hedef  6: Daha az çocuk fazla kilolu olmalı. 
 

● Hedef 7: Daha fazla kişi günlük hayatta daha çok hareket etmeli. 
 

Hastalığın önlenmesi - roller ve sorumluluklar 
Hükümetin isteği mümkün olan her yerde hastalıklardan kaçınmak için mümkün olan en iyi 
koşulları ve daha iyi yaşam yıllarını yaratmaktır. Bu, bireyleri, sivil toplumu, iş dünyasını ve 
endüstri örgütlerini içeren sektörleri, bugün olduğundan çok daha fazla ölçüde kapsayan 
bir eylem gerektirir. 

Ortaklık Stratejisi 

Ortaklık stratejisi, daha fazla insanın,Danimarka'lıların daha uzun ve daha iyi yaşaması için 
ortak hedefimize ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda genel bir stratejik 

Healthier life for all 
National goals for the Danes 
 health for the next 10 years 
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çerçevedir. Ortaklık stratejisi, önleme çalışmalarına katkıda bulunabilecek herkesi buna 
dahil etmeyi amaçlamaktadır. 
Etkili önleme çabaları, çerçeveyi değiştirmeyi ve sağlıklı yaşamları seçmeyi daha çekici ve 
kolay hale getirmek için fırsatlar yaratmayı gerektirir.Anahtarlardan biri, farklı kaynakları, 
yeterlilikleri ve yaklaşımları olan birçok farklı aktörün daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek 
için fırsatlar sağlayan yeni yollar bulmaya yardımcı olduğu ortaklıklardır. Hükümet, sivil 
toplumu ve sanayiyi  bugün olduğundan daha çok bu konuya dahil edecek. 

 
Tek fikirli sağlık anlayışından toplum sağlığına 
 

● Danimarka ulusal sağlık stratejileri geleneksel olarak tek fikirli sağlık anlayışına 
dayanmaktadır; basit bir sebep sonuç bağlamı. Örneğin; 

● Sigara içmek hastalık riskine neden olur ve bu nedenle sigarayı bırakmak 
zorundasınız. 

● Aşırı kilo, sağlık için bir tehdittir, fazla yemeyi bırakmalı veya daha fazla egzersiz 
yapmalısınız. 

      ● Alkol sağlığınız için bir risktir, tüketiminizi durdurun veya azaltın. 

İlgili sağlık stratejileri temel olarak bireysel odaklı olmuştur:  

● Beslenme alışkanlıklarını, fiziksel aktivite alışkanlıklarını değiştirme  
● ve sigarayı bırakma kursları 
● Belediye önleme merkezleri, işyerleri, eğitim kurumları vb. Tarafından yürütülen kurslar 

ve destek. 
 
Son yıllarda, artan sayıda sorumlu otorite, kurum ve paydaş, DSÖ'nün sağlık kavramına 
dayanan, sağlığın fiziksel ve zihinsel refah olarak kabul edildiği ve bireyin çevresi ile ilgili 
olarak değerlendirildiği bir yaklaşıma dönüşmüştür. 
Danimarka'da sağlıkta eşitsizlik sadece eğitim ve gelir düzeyiyle bağlantılı değildir. Ayrıca, 
ülkenin kırsal bölgelerinden daha büyük illerimizdeki kasabalara kadar tespit edilebilen bir 
coğrafi açı vardır. 

Ortalama yaşam süresi coğrafi olarak çok farklıdır ve birbirinden 10 km uzaklıktaki iki 
şehirde veya daha büyük şehirlerden aynı şehrin çevresindeki kırsal alanlarında 10 yıllık 
bir farklılık olabilir. 

 Danimarka önleme yaklaşımı bir çok diğer ülkede olduğu gibi 3 seviyede: 

1. Birincil korunma, hastalıkları, psikososyal sorunları veya ortaya çıkan kazaları önlemeyi 
amaçlar 

2. İkincil önleme, hastalık ve risk faktörlerini mümkün olduğunca erken tespit etmeyi ve 
sınırlandırmayı amaçlar 
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3.  Üçüncül önleme, fiziksel ve psikososyal bozukluklar da dahil olmak üzere (daha geniş 
rehabilitasyonun sağlığı teşvik edici unsurları da içerdiği), hastalığın tekrarlamasını 
engellemeyi ve kronik durumların gelişmesini ve kötüleşmesini önlemeyi amaçlar 

Gündelik hayatta sağlığın önlenmesine yönelik girişimler çok belirgindir: 

 Kreşler 

● Anaokuldaki çocuklar için gıda politikası ve fiziksel amaçlar. 
●  Ebeveynler için çocuk sağlığı konusunda tematik akşamlar 

 

İlkokul 

●  Okul doktorları ve hemşireleri 
● Okul diş hekimi 
● Ulusal okul çalışma günü. 
●  Ve daha farklı etkinlikler 

 
●  İlköğretim okullarında sağlık dersleri, tematik dönemler ve devam eden sağlık 

faaliyetleri. 
o Aşama 1 4‘ten 6.sınıfa 

▪  Sağlık ve refah (zorunlu) 
▪  Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi (gerekli alan) 1. Aşama 

●  Rehberlik amacı: Öğrenci okulda sağlığı ve refahı neyin 
desteklediğini değerlendirebilir. 

● Rehberlik amacı: Öğrenci, kendi sağlığını ve refahını neyin 
desteklediği konusunda bilgi sahibidir. 

 

o Aşama 2   7’den 9.sınıfa 
▪ Sağlık ve refah (zorunlu) � 

▪ Yaşam tarzı ve yaşam koşulları (gerekli alan)  
● Öğrenciler sağlık faktörlerini kendi yaşamlarıyla ilgili olarak 

değerlendirebilir (rehberlik hedefleri) 
● Öğrenci, özellikle gençlerle ilgili sağlık faktörleri bilgisine 

sahiptir.(hedeflere rehberlik eder) Gençler diğer şeylerin yanı sıra, 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ve hastalıklardan nasıl kaçınılacağı 
ile ilgilidir. Fakat çok temel olarak gençlerle seksin ne olduğu ve ne 
olmadığı ve hazır hissetmediklerinde hayır demenin önemi hakkında 
konuşulur.  

 

          Diğer girişimler 
 

● 18 yıla kadar diş hekimine ücretsiz erişim. 
● Tüm eğitim kurumlarında gıda politikaları. 
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● Eğitim gençlik kurumlarında kişisel sağlık danışmanlığı. 
● Hem erkek hem de kadınlar için farklı hastalıklara göre ücretsiz taramalar. 
●  İş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda, dünyadaki en kısıtlayıcı mevzuattan biri. 

o Tüm işyerleri işyeri kontrol merkezi tarafından düzenli olarak ziyaret edilir. 
● Birçok işveren ve şirket, çalışanların sürekli sağlık kontrolünden geçmesini sağlar 

ve çalışanları sağlığı geliştirme faaliyetlerine katılmaları için teşvik eder ve finansal 
destek sağlar. 

o  Ücretsiz ancak zorunlu aşılar. 
o Çocuklara 

● Yıllık gripten kaçınmak için düşük gelirli yaşlılara. (durumu iyi olan yaşlılar kendileri 
ödemek zorundadır) 

● Belediyeler, tüm çocuklar için - ama özellikle çocuklar ve yaşlılar için - fiziksel ve zihinsel 
olarak boş zaman etkinlikleri sunmak ve finansal destek vermekle yükümlüdür. 

 

3. SAĞLIK SİSTEMİ 
ORGANİZASYONU 

Son yıllarda Danimarka, daha büyük hastanelere 
sahip olmak için mevcut hastaneleri kapattı. 
Yeni yapı, günlük acil durum hizmetleri bulunan 
hastane sayısını 2020 yılına kadar mevcut 40'tan 
21'e düşürdü. 
 
2020'ye kadar, sadece 21 hastane 24 saat acil 
hasta alacak.Bu merkezileşme ve uzmanlaşmanın 
amacı, Danimarkalıların daha iyi ve daha etkili 
tedavi olmasını sağlamaktır. 
2007'den beri,seçilen 5 bölge otoritesi / konseyi 
Danimarka'daki hastanelerden sorumludur. 
Şu an Danimarka bir sonraki adımı tartışıyor. 
Sonuç, bölgesel otoritelerin elimine edileceği ve 
gelecekte Danimarka’nın sadece örgütsel seviyelerde olması gerekeceği için çok iyi 
olabilir. Belediyeler ve devlet. 

Hastaneleri kapattıkça ve geri kalanlar büyüdükçe, normalde kendi özel kliniklerine sahip 
olan bireysel doktorlar devlet tarafından birleşmeye teşvik ediliyor. 

Günümüzde, bir kaç özel temel eğitimli pratisyen hekim / doktor ve farklı uzmanlıklara 
sahip özel doktorlar, özel ameliyat fizyoterapistleri, meslek terapistleri, hemşireler 
psikologları, sağlık ve sağlık evleri gibi  adreslerde birlikte hareket etmeye ve büyük yerel 
topluluklar oluşturmaya başlıyor.  

[Fang læserens opmærksomhed 

med et citat fra dokumentet, eller 

brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan trække 

dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 
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Sadece birkaç yıl önce hastanelerde yapılan birçok ayakta tedavi ve işlemleri şu anda bu 
yerel sağlık evlerinde veya doktorlarda yapılmaktadır. 

Aynı zamanda, belediyeler, hemşireler ve bakıcılar arasındaki yetkinlikleri güçlendirmiştir; 
böylece bu profesyoneller, yerel genel pratisyenlerin ve hastanelerin personelleri  
tarafından da desteklenen bir ekiple daha fazla sayıda vatandaşın ve özellikle yaşlıların,  
özel adreslerinde tedavi edilmişlerdir. Teletıp,bu değişim sürecinde önemli bir kilit araçtır. 

Danimarka yıllar içinde Hastane öncesi sistemini oluşturmuş ve güçlendirmiştir. Hastane 
öncesi sistem, iyi eğitimli sağlık görevlileri ve acil noktasında bekleyen ve en kısa sürede 
tedaviye başlama imkanı sağlayan yüksek teknoloji donanımlı ambulanslara 
dayanmaktadır. Sağlık görevlilerinin 7 yıldan fazla eğitim ve çalışma süresi vardır. 

Genel pratisyen hekimlerden hastaneye dayalı ve ilgili tedaviye kadar, hastane öncesi 
sisteme girmeden hastanelerde tedavi ve danışmanlık hizmetlerine kadar tüm sağlık 
masrafları devlet tarafından bütçelenmekte ve ödenmekte, ancak 5 bölge konseyi 
tarafından işletilmektedir. 

Yeni doğmuş bebekleri olan ailelerin, ilkokullardaki öğrencilerin sağlıklarına ve 
ilkokullardaki çocuklar için diş hekimlerinin desteklenmesine kadar tüm sağlık desteği ve 
önleme girişimleri, genç ve yaşlı engelliler için bir bakıcı ya da kurumda kalmak için evde 
hemşire ve evde bakıcı ziyareti yapılması, yaşlılarda sağlığı destekleyen çok sayıda 
aktivite,İstismar tedavisi ve istismarı engelleme belediyeler tarafından organize edilir ve 
ödenir. 

 
 

✓ SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKIMI ÖZELLİKLERİ 
 
 

Vergi ödemeli sistem her türlü tıbbi tedavi ve sağlık hizmeti sunmaktadır. 
 
Danimarka'da yaşayan herkesin halk sağlığı sistemine erişimi vardır ve çoğu hizmet 
ücretsizdir. 
 
Ulusal yasalar, tanı ve tedavinin belirli zaman sınırları içerisinde yapılmasını sağlar ve 
hastalar için ücretsiz bir hastane seçeneği oluşturur. 
Sağlık sistemi, üç politik ve idari seviyede faaliyet göstermektedir: devlet, bölgeler ve 
belediyeler (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler). 
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 Sağlık sistemi, üç politik ve idari seviyede faaliyet göstermektedir: devlet, bölgeler ve 
belediyeler (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler). 
 
Devlet, sağlık ve yaşlı bakımında genel 
düzenleyici ve denetleyici işlevlere sahiptir. 
Beş bölge, öncelikle hastanelerden, 
pratisyen hekimlerden (pratisyen hekimler) 
ve psikiyatrik bakımdan sorumludur. 98 
belediye, yaşlı bakımının yanı sıra bir dizi 
temel sağlık hizmetinden de sorumludur. 
 
Bölgeler, eğer Danimarka'da tedavi mevcut 
değilse,son derece uzmanlaşmış tedaviye 
ihtiyacı olan hastaları yurt dışına yönlendirebilir. 
 
 
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-
dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf  

 

4. EVDE BAKIM 

✓ DANİMARKA’DA EVDE BAKIMIN ÖZELLİKLERİ. 
 
Evde bakım yaşlılar için ücretsizdir, yaşlı kişi belediyeye dayalı bir bakım değerlendiricisi 
tarafından değerlendirilir. 
 
Bakıma muhtaç yaşlı kişi, evde bakım sağlayan kamu kurumları (belediyeler) veya özel bir 
bakım şirketi arasında seçim yapabilir. 
 
Neredeyse % 80'i kamu yetkilileri tarafından işletilen hizmet ajansı tarafından pratik ve 
kişisel destek alır. 
Bireysel vatandaşlara ihtiyaca göre evde bakım hizmeti verilmektedir. Önleyici tedbirler ve 
pedagojik bir yaklaşım, evde yatmakta ve yaşlıların kurumsal bakımında yetkinliklerini ve 
fiziksel işlevlerini korumak veya geliştirmek ve hastaneye yatışlarını önlemek için yüksek 
önceliğe sahiptir. 
 
Danimarka yaşlı bakımı temel olarak aşağıdaki 3 ilke / küçük cümle ile tanımlanır. 

1.  “Merkezdeki vatandaş” 

2.        “Kendi kendine yardım için yardım”. 

3.  “Kendi evinde Mümkün olduğunca uzun süre.” 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække 

dette tekstfelt til andre steder på siden.] 



54 
 

 

1. Merkezdeki vatandaş 
Bakım personelinin, kendilerini bakım alacak kişiye yardımcı bir ortak olarak görmeleri ve 
ne yapılacağına dair son kararın bakımı alacak kişinin vereceğine dair eğitilmiş olmalaı 
anlamına gelir. 
 

2. Kendi kendine yardım için yardım 
Bağımsızlık ve kendi kendini yönetme yeterliliğini koruyabilmek için destek, 
yaşlıların günlük işleri yürütmek için tamamen ya da kısmen destek aldıkları ev tabanlı 
pedagojik bir yaklaşımdır. 
 
3. Kendi evinde mümkün olduğunca uzun süre 

Danimarka'da, bakıma muhtaç yaşlılar, ihtiyaç duydukları sürece istedikleri bakımı kendi 
evlerinde alma hakkına sahiptir. Özel evlerde  7/24 bakım olsa bile. 
 
 

✓ DANİMARKA'DA EV BAKIMININ İÇERİĞİ VE GÖREVLERİ 
 

● Evde bakımın içeriği, uygulamalı kişisel bakım ve bakım evi konularına açıkça 
vurgu yapar. 

● İşlevsellik ihtiyacını iyileştirmek ve kendi koşullarında yaşama yeteneğini 
yeniden kazanmak için rehabilitasyon yaklaşımı. 

● Geçici veya kronik olarak hasta olan veya ölmek üzere olan insanlar için tedavi 
ve bakım. 

 

 Evde bakım, çoğu belediyede 15 ana kategoriye ayrılmıştır: 

1.  Kişisel bakım 
2. Psikolojik bakım 
3. Hedef odaklı eğitim / öğretim 
4. Muayene ve tedavi 
5. Beslenme / catering, yemek yeme, yemek pişirme 
6.  İlaçların verilmesi, ilaçların kullanılmasına yardımcı olma 
7. Temizleme 
8. Çamaşır 
9. Alışveris 
10.  Psikolojik destek 
11.  Fiziksel egzersiz 
12.  Kişiyi harekete geçirme ve teşvik etme faaliyetleri (sosyal faaliyetler) 
13.  Gelecekteki sağlık problemlerini önleme faaliyetleri 
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14.  Vatandaşa diğer yardım türleri 
15.  Değerlendirme ve idari görevler 

 

 

✓ BAKIM EVİ 
 

Danimarkalıların büyük bir çoğunluğunun dileği kendi evlerinde ölmektir ve yaşlıların 
neredeyse yarısının hayatı kendi evlerinde son bulur. 

% 22'si bakım evlerinde, % 27'si ise son yıllarını yaşadıkları adreste ölmektedir. 

Tüm bakıcılar, hemşireler ve sosyal ve sağlık bakım çalışanları palyatif bakımda aktif rol 
almak için eğitimli ve tecrübelidir Bununla beraber çok sayıda belediyede sıradan 
personele palyatif bakım sağlama ve gerektiğinde aktif rol alma konusunda destek olacak 
uzman ekipler de bulunuyor. 

 

5.  SAĞLIK BAKIMIN ULAŞILABİLİRLİĞİ 

✓ ZAMAN UYGUNLUĞU 
 

Bir ambulans veya bir doktor aracının acil bir adreste veya etkin noktada bulunması 
gereken kabul edilebilir zamanın ne olması gerektiğine bölgeler karar verir.İnsanlar 
internet yoluyla belirlenmiş bu zaman sınırlarını izleyebilir ve gerçekte nasıl olduğunu takip 
edebilirler. 

 

✓ YEREL / COĞRAFİ ERİŞİM 
 

 

 Adrese bakılmaksızın,sağlık hizmetlerine 
erişim herkes için aynıdır.  

Bununla birlikte, üniversitelerimizdeki tıp 
eğitim yerlerinin eksikliği nedeniyle, 
Danimarka'da genel bir doktor eksikliği 
vardır ve bu yüzden Danimarka dışından 
gelen birçok pratisyen hekim vardır. 

 



56 
 

Artık pratisyen hekim olmak popüler görünmüyor, birçok genç doktor hastanelerde kalmak 
ve uzmanlaşmakla ilgileniyor gibi görünüyor. 

2018'de şu anda Danimarka dışından yaklaşık 80.000 kişinin kişisel hekimi olmadığı ve 
farklı seçeneklerle korunmak zorunda oldukları yayımlandı. 

● Geçici kısa ziyaterlerle doktorları bu bölgelere getirmek ya da  
● bu insanlar ekstra vatandaşlar için vakti olan pratisyen hekimlere gitmek için uzun 

bir yolu arabayla gitmek ya da başkaları  tarafından götürülmek zorundalar. 
● En yakın hastane tarafından kabul edilip bakılmak zorundalar. 

 

 
 FİNANSAL ULAŞILABİLİRLİK (SAĞLIK BAKIM FİNANSMANINA 

BAKINIZ) 
 

Danimarka'da maddi nedenlerden dolayı ihtiyaç duydukları tedavi bakım ve ilacı alamayan 
kimse yoktur. Eğer bir ödeme varsa ve insanlar bunu karşılayamazsa, ödeme belediyeler 
tarafından yapılır. 

Bununla beraber gençlerin 18 yaşından sonra diş hekimi için ödenmesi gereken minimum 
ödemeyi yapmamak istemeleri artan bir zorluk haline gelmeye başladı. 

 

6.  DANİMARKA’DA HEMŞİRE BAKIM SİSTEMİ 

 Danimarka'daki Hemşirelik ve bakım sistemi, farklı eğitim düzeyleri ve uzmanları 
tarafından kapsanan 3 farklı seviyeye ayrılmıştır. 

● Seviye 1:  İlk bakım  
●  Sosyal ve sağlık Yardımcıları tarafından ele alınmıştır 

● Seviye  2:  Temel bakım  
●  Sosyal ve Sağlık Asistanları (sağlık personeli) 

● Seviye 3:  İleri bakım  
● Hemşireler tarafından yapılır. 

 

✓ DANİMARKA'DA HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN YERİ. 

Hemşireler Danimarka sağlık ve bakım hizmetlerinde hala kilit personeldir. 

Gittikçe daha fazla sayıda hemşire, birkaç yıl önce doktorların görevi olan işleri ve aynı 
şekilde Sosyal ve Sağlık asistanları da bir kaç yıl öncesine kadar hemşirelerin görevi olan 
işleri üstlenmektedir. 
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Genel olarak bakıldığında,hemşireler diğer meslek gruplarından “daha fazla rekabet” ile 
karşı karşıya kaldılar. Örneğin, artık ilacı kullanma yetkisi olan sadece hemşireler değil. 
Hemşirelerin çok yıllar kilit personel olduğu birçok bölüm ve kurumda pedagog, sosyal ve 
sağlık asistanları, meslek terapistleri ve diğerleri gibi profesyonellerle sayıları azaldı ve 
değiş tokuş edildiler. 

Danimarka'da hemşire olarak çalışmak için yetki gerekiyor. 

 

✓ DANİMARKA'DA HEMŞİRELİK BAKIMIN MEVCUT KAVRAMI 

Danimarka'da güncel bir hemşirelik bakımı kavramı yoktur. Konsept, kısmen hemşirenin 
çalıştığı kuruma ve karşılanması ve çözülmesi gereken zorluklara bağlıdır. 

o Bazı durumlarda hemşire ekipler halinde çalışır, diğer tercih edilen sistem ise irtibat 
kişisine, birincil hemşire veya kilit personele veya hepsinin bir karışımına dayanır. 
 

o  Hastaneler farklı bölümlerde ağırlıklı olarak 3 personel grubunu istihdam etmektedir. 
o Sosyal ve sağlık asistanları temel seviyeyi kapsar. 
o  İleri düzeyde hemşireler ve 
o Uzmanlık eğitimi almış Hemşirelerin uzmanlık bölümü. 

o Belediye şu an için 3 farklı bakım ve hemşirelik personeli grubunu, engelli dahil 
yaşlıların tedavisi ve bakımı konusunda istihdam etmektedir. 

o  Sosyal ve Sağlık Yardımcıları başlangıç seviyesinde bakım ve hemşireliği 
kapsar. 

o Bakım ve hemşirelik temel seviyesi Sosyal ve Sağlık görevlileri ve 
o İleri seviyede hemşirelik ve bakım hemşireleri kapsar. 

 
 Belediye düzeyinde yaşlı bakımını hedefleyen hemşireler için uzman eğitimi 
1 yıl önce başlamıştır. Amaç, özellikle hastanelerde bakımı gereken yaşlı 
vatandaşlara ileride kendi evlerinde daha fazla tedavinin bu hemşireler 
tarafından ele alınabilmesini sağlamaktır. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, daha fazla meslek tıpla başa çıkabilmek için yeterlilikler 
sağlayabilir. Artık sağlık bakımı sadece hemşirelerin özel bir yeterliliği veya sorumluluk 
alanı değildir. Birçok ekipte hemşireler, bir dizi başka meslekle eşit konularda profesyonel 
görüşlerine katkıda bulunan bir kooperatifin parçasıdır. 

Danimarka'ya gelen yabancıların, farklı eğitim seviyelerinde farklı profesyonellerin 
Danimarka hastane ve kurumlarında birlikte eşit şekilde çalışmaları mümkündür. 

Hemşireler daima kurallara göre çalışır: 
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1. Ulusal Sağlık Otoriteleri tarafından yayınlanmıştır. 
2.  Hemşireliğin yapılacağı alan, kurum ve bölüme 

uyarlanmış ve işletime alınmıştır. 
3. Ve her zaman Hemşirelik etik kurallarına göre 

 
Hemşirelik Kuralları 
Danimarka Hemşirelik Konseyi Kongresi’nde kabul 
edildi 
  20 Mayıs 2014 
 
  
Hemşireler Etik Kurulu 1990 yılında Danimarka 
Hemşirelik Konseyi Kongresi'nde kurulmuştur. İlk 
Hemşirelik Rehberi 1992 yılında Danimarka Hemşirelik 
Konseyi kongresi tarafından kabul edilmiştir. Kılavuzlar 
2004 ve 2014 yıllarında revize edilmiştir. 
En son gözden geçirilen kılavuzlar, genel olarak hemşirelerin iş alanına, temel değerlere 
ve temel hemşirelik prensiplerine dayanmaktadır. 
 

 

7.  DANİMARKA’DA MANEVİ BAKIM 

 

✓ MEVZUAT 

Danimarka'da manevi bakım konusunda 

özel bir mevzuat yoktur. 

Hastane kadrolarında hastane rahipleri 
var. Tüm insanlarla ve diğer dinlerden 
insanlara konuşmayı teklif ediyorlar 

Yerel liderler, yerel rahipler kilise 
cemaatinden ya da yerel halktan insanlar 
hastalandığında, hastaneye kaldırıldıkların da ya da ölecek gibilerse o kişilerin durumlarını 
takip edip izlerler. 

Tüm sağlık profesyonelleri vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimli ve 
tecrübelidir. 

 

 

[Fang læserens 

opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 

Lotte Blicher Mørk, hospital priest 
Photographed at the main hospital in Copenhagen 
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✓ RUHSAL VE DİNİ BAKIMIN ÖZEL İÇERİĞİ. 

Manevi Bakım için genel kılavuz, bu 42 sayfalık kitapçıktır. 
“Ölüm için Manevi Bakım”  

“Ulusal etik kurulunun ifadesi” 
 
ÖZEL SAĞLIK BAKIMININ ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA 
NOKTALARI nı içerir. 

Bu profesyonel ruhani bakımı konusunda personele destek 
sağlar ve başlıklar şunlardır: 

1. Ruhani bakım nedir?  
1.1 Ölmek üzere olan kişi için 
ruhsal bakım örnekleri. 
2.   Etik düşünceler 
2.1  Mahremiyet ve manevi 
bakım. 
2.2 Ölüm savunmasızlığı. 
3.  Ölüm için manevi bakım 
konusunda Konsey önerileri. 
3.1 Ölüm için manevi bakım Konsey genel yaklaşım. 
3.2. Papazın manevi bakımına ilişkin önerileri. 
3.3. Sağlık hizmeti sağlayıcısının manevi bakım literatüründeki 
performansına ilişkin önerileri 
 

 

 

8.  DANİMARKA’DA HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI 

✓ Hasta gizliliği 

Sağlık bakımında çalışan herkes hasta gizliliğine bağlıdır. 

 Ulusal Sağlık Yasası'nda hasta / vatandaş ile sağlık çalışanları ve sağlık sistemi arasındaki 
ilişkiyle ilgili net kuralları var. 

Sağlık Yasasının, hastanın yasal statüsüne ilişkin kuralları, bir hastanın sağlık hizmetine 
maruz kaldığı tüm durumlarda geçerlidir. Sağlık işlerinde görevli tüm yetkili kişiler Kanun 
kapsamındadır. 
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Yasanın amacı hastanın saygınlığına, dürüstlüğüne ve kendi kaderini tayinine saygı 
gösterilmesini sağlamaktır. Ayrıca hasta ve terapist arasındaki güven ve gizliliği 
arttırmalıdır. 

 Danimarka'da hastane sistemini işleten 5 
bölge, kanunen hastanın haklarını ve 
sorumluluklarını ana sayfalarında 
yayınlamakla yükümlüdür. 

Kısa bir açıklamadan sonar şöyle yazar: 

Danimarka sağlık servisindeki bir hasta 
olarak, birçok hakka sahipsiniz. Tedavi ile 
ilgili, örneğin tedavi süreçlerinde 
haklarınız vardır ve kendi isteğinizle bir 
hastane seçme hakkınız vardır. 
Tedavi sırasında bir hata olursa veya 
şikayet etmek istiyorsanız haklarınız da 
vardır. 
 
Hasta hakları İngilizce ve diğer dillerde 
yayınlanır. 

 

HASTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Temelde hiçbiri. Ancak hastalar hastanenin 
kurallarını takip etmek zorundadır. 
Hastanelerde ve dışında sigara içmemek çok 
önemli bir kuraldır ve son olarak insanlar 
düzenli olarak hastanelerde, doktorlarda ve 
diğer hizmetlerde randevularında olmaya 
teşvik edilir.  

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække 

dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

Click to: 
Complain 
Compensation 
Right to information 
Self-determination and consent 

for treatment 
Living Will 
Access to your journal secrecy 
Autopsy 
organ donation and 

transplantation 
interpreter 
Free and extended free 

hospitalization 
Right for quick investigation. 
Transport to and from hospital 
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9.  DANİMARKA'DA HASTANELERDE GÜNLÜK UYGULAMA 

✓  GELİR  ÖZELLİKLERİNİN GENEL TANIMI VE KURUMSAL BAKIMDA 
HASTANIN YATIŞI VETABURCU EDİLMESİ 

 

         Bakım ve tedavinin amacı: 

➢ Onur ve saygıyla tedavi edilme deneyimi 

➢  Hastalık hakkında bilgi 

➢ Muayene, tedavi ve bakım konusunda dikkate alınma 

➢ Nitelikli,tutarli,uygun bakım ve tedavi 

 
Hastanede, her biri kendi alanında uzman olan farklı meslek gruplarıyla tanışır. Hasta 
doktorla görüşmeyebilir. 

Bir hastane departmanındaki rutinler ve yapılar uzmanlık alanlarına ve / veya alt uzmanlık 
alanlarına ve hastanın ayaktan hasta mı olduğuna bağlı olarak değişir. Ek olarak, 
hastanelerin farklı fiziksel çerçeveleri vardır. Tipik bir gündüz hastanede yatışında, hasta 1-
, 2-, 3- ve 4-'lı bölümlerde karşılanacak ve özel kıyafetler için dolaplı 6 yataklı odalara 
alınacaktır.Bazı bölümlerde bir kaç odaya bir banyo düşebilir. 

 Kahvaltı, akşam yemeği, öğleden sonra kahvesi, akşam yemeği ve akşam kahvesi için 
belirlenmiş zamanlar olabilir. 

Bazı hastalara her gün sağlık ekibi tarafından kontrol edilir / muayene edilir, diğer 
hastalara birkaç gün içinde tamamlamaları gereken bir çalışma programı ve / veya tedavi 
planı verilir. Bu nedenle, hem doktorun hem de hemşirenin bulunduğu tıbbi ekip tarafından 
günlük kontrol ve muayeneye gerek yoktur. Genelde bireysel hasta kursunun 
koordinasyonunu sağlayan hemşiredir. 

Başvuru sırasında beslenme ve diyetler görüşülür. İçecekler, el hijyenine müdahale 
edildikten sonra hastalar tarafından ücretsiz olarak alınmaktadır. 

Hastalar kendi ilaçlarını ve kıyafetlerini getirirler ve birçok dijital bilgi yanında ücretsiz 
internet erişimi de vardır.  

Ziyaret saati yoktur, ancak birbirlerine karşılıklı saygı vardır.  

Danimarka'daki hastanelerde gelir, kalış ve taburcu etme ilgili tüm yönler, görevler ve 
sorumluluklar yüzlerce sayfada anlatılmakta ve ana sayfada Sundhedsaftalen - Sağlık 
anlaşması sayfasında yayınlanmaktadır. 
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http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-

indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Araç çubuğunda- diğer birçok kuralların 
arasında Gelir, kalış ve taburcu etme ile ilgiyi 
bağlantıyı buluruz. 
 
 

 
 
 

Bu belgelerin ve kuralların halka açık bir web sitesinde tanıtılması, kişilerin çalışanların ne yapması 
ve neyi önermek zorunda olduklarını bilmelerini sağlar. 
 
 
 
 
 
 

 

About  health 
agreement 

projects 
Meet 

fora 

news 

toolbox  Results  Conferences 

Health 
agreement 

2019 

Araç Kutusu 

Araç kutusuna hoş geldiniz. 

Burada, sağlık çalışanlarının göstergesi 

veya göstergesi olabilecek sağlıkla ilgili 

belgeler bulunmaktadır. 

Araç kutusu sürekli güncellenecektir ‐ 

sayfada en son sürümler ve mevcut 

belgeler bulunur. 

Yatış ve Ayrılma 
Burada düzenli olarak iyi giriş ve iyi 
ayrılış hakkında rehberlik bulabilirsiniz. 
 
Kabul ve ayriliş için rehber 
İyi kabul için rehber 
İyi izin için rehber. 
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1.  Akut ve planlı hastanede yatış durumlarında Pratisyen hekimin Sorumluluğu 
 
Hastayla iletişim ve hastaya bilgi 

➢ Hastaların (ve akrabaların) ne olacağına dair doğru ve ihtiyaç duyulan bilgi ve anlayışa 
sahip olduklarının doğrulanmasını içerir.  

➢  İhtiyaç ve beklentileri netleştirmek 
➢ Hastayı ve mümkünse akrabaları bilgilendirmek 
➢ Hastanedeki ek çalışmalar 
➢ Potansiyel tedavi seçenekleri, tedavi sırasındaki tedaviye karşı komplikasyonlar ve yan 

etkiler (programlı yatış için) 
➢ Hastayı getirmesi için bilgilendirir: Bir ilaç (cam / dozaj kutularında reçeteli ve ek ilaçlar) 
➢ Kişiselleştirilmiş yardımlar 

 

Diğer görevler 

➢  Uygunsuz hastaneye yatmayı önlemek için belediye hemşireliği ve ziyareti ile işbirliği 
içinde mümkünse alternatif yaklaşımları değerlendirmek. 

➢ Referans derleme, bölgesel rehber 
➢  FMK'da vatandaşın tıbbi bilgilerinin güncel olduğundan emin olmak. 
➢ Hastanede yatış ile bağlantılı olarak hasta nakli için ihtiyaçları göz önünde 

bulundurmak. 
➢ Hasta nakli için evrakları  etkinleştirmek  ve teslim etmek. 

 
 Planlanmış hastane yatışında de ek olarak, 
 
Hastayla iletişim ve hastaya bilgi 

➢ Ücretsiz hastane seçimleri,  
➢ bekleme süreleri, 
➢ hasta danışmanı, vb. (Danışmanın web sitesine link) için hastayı ve gerekirse akrabalarını 

bilgilendirir ve tavsiyede bulunur. 
 

Diğer görevler 

➢ Gerekirse birincil sektörde gerekli olabilecek gözlem ve fizibilite çalışmalarını 
toplamak. 

➢ Önceki MRSA virüslü veya taşıyıcılarında MRSA kontrolü. 
➢ Eş-sponsor. belediye hemşireliği ve hastaneye yatmadan önce bu hazırlıklarda 

ziyaret 
 
 
2. Belediye 
 

Akut ve planlı yatış durumunda 
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(Belediye hemşireliği/ ziyareti hastane yatışına katılırsa) 
 
Hasta yatışı ile hastayla iletişim ve bilgilendirme 

➢ Hastadan sağlık bilgisi alışverişi için sağlık bilgilerinin toplanması ve iletimi için 
yazılı bir izin almak 

➢ Yatış raporunu doldurmak 

➢ Hastayı yaklaşmakta olan hastaneye yatış hakkında bilgilendirmek. 
➢ Belirli konularla ilgili hastaya yardım etmek:  

o Hastanede yatış sırasında alınacak ilaca genel bakış (cam / dozaj kutularında 
belirtilen ve ek ilaçlar). 

➢ Kişiselleştirilmiş yardımlar 

➢ Belediye hizmetlerinin iptali dahil, hastaneye yatma için normal belediye prosedürü 
hakkında bilgi vermek 

➢ MRSA kartı olan hastaların bilgilerini, kartı kabul edildiğinde göstermeleri için davet 
etmek. 
 
 

 
 

10.  DANİMARKA SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN TIBBİ VE 
TIBBİ OLMAYAN  İŞÇİLER 

DANİMARKA’DA MEDİKAL TAKIMININ YAPISI 

Tüm hastaneler, bir tıbbi sorumlu direktör, bir bakım ve bakım direktörü ve bir finansal 
direktörün yöneticisi ve operasyonel yönetimi ile yönetilir. 

Tüm bölümlerde 

● tıbbi işlerden sorumlu bir yönetici doktor ve doktorlar başkanı ve 
● Büyük bir departman ise, sorumlu departman hemşireleri ve hijyen, dokümantasyon 

vb. gibi özel sorumlulukları olan hemşireler olabilir. 

 

Tüm hemşireler sağlık yasalarına ve sağlık otoriteleri tarafından dağıtılan ilkelere göre 
uygulamada bilimsel ve açık bir şekilde çalışmak üzere eğitilmiştir. Hemşireler her zaman 
kendi organizasyon ve hemşirelik liderliği ve yönetimi altında çalışırlar. Hemşireler 
hastanelerde  doktorların ötesinde değildir. 

Sağlık hizmetlerinde yönetim 

Birincil sektörde yönetim, bölge müdürleri / yöneticileri de dahil olmak üzere çoğunlukla 
hemşire olan bakıcılardan oluşur, bunlar çoğunlukla hemşire veya terapistlerdir. 
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 İkincil sektör kıdemli pratisyen hekim ve önde gelen hemşirenin yönetimindedir. Bunların 
altında baş doktorlar ve hemşireler, ardından cerrahlar ve hemşireler vardır. 

Bunların resmi bir ağı var; Sağlık hizmetlerinde yönetim için Danimarka şirketi 
(https://dssnet.dk) 

 Hemşirelerin kendi meslek örgütleri vardır; Hemşirelik bakımının düzenlenmesi ve 
müzakere edilmesinden sorumlu olan Danimarka Hemşirelik Konseyi (DSR). 
(Https://dsr.dk) 
Tedavi sistemi 2 sistemde yapılandırılmıştır: 
1. Birincil sağlık sistemi 
2. İkincil Sağlık Sistemi 
 

Daha önce bahsedildiği gibi, temel sağlık sistemi; pratisyen hekimler, diş hekimleri, 
hemşireler, sosyal asistanlar ve sosyal hizmet uzmanları ile evde bakım ve bakım 
evlerinden ve ergo ve fizyoterapistlerden, sağlık hizmetlerinden, eczanelerden ve örneğin 
bölge psikiyatrisinden oluşmaktadır. 

İkinci sağlık sistemi; hastaneler, doktorlar, hastane eczaneleri, hemşireler, sosyal 
asistanlar, ergo ve fizyoterapistler, biyoanalistler, ebeler, radyografi uzmanları, klinik 
eczacılar, klinik diyetisyenler ve psikologlardan oluşmaktadır. Temizlik ve mutfak personeli, 
ekonomistler, hamallar, servis asistanları, tıbbi sekreterler, zanaatkarlar vb. Gibi diğer 
destek personeli bulunmaktadır. 

Doktorlar, hemşireler, terapistler ve sosu yardımcıları mezun olduktan sonra hasta 
güvenlik departmanından yetki alırlar. 

Doktorlar Doktor Yemini ederler. 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet 

 

Hemşirenin eğitimi çeşitli şekillerde yapılabilir. İlkokuldan sonra 3 yıl boyunca liseye 
gidebilir, üniversite diploması alabilir veya bir meslek okuluna gidebilir ve temel ders 
öğrencisi olarak 3 yıl 10 ay süren bir Sosyal ve Sağlık Asistanı Eğitimi alabilirsiniz ya da 
bir EUX öğrencisi olarak ayrıca öğrenci diplomasına sahip olursunuz. EUX sağlık eğitimi 
4,5 yıl sürer. Meslek okulunda eğitim resmi bir eğitimdir ve sağlık uzmanları olarak 
yetkilendirilmeyi başlatır. 

Her iki program da hemşirelik eğitimi almaya hak kazandırır. Hem tıbbi hem de hemşirelik 
programlarını çeşitli özel eğitim programları izleyebilir. 

Yenilenmiş Hemşirelik Sözü / Yemin (1958) 
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https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet 

Lisans derecesi olan Sosu Yardımcı Eğitimi, akademik eğitime ve hemşirelik eğitimine 
erişim sağlar. 

 

11. SAĞLIK BAKIMI VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÖZEL ALANLARI 

✓ ÖLÜM, PALYATİF BAKIM 

 

Danimarka'daki palyatif bakım alanındaki tüm 
katılımcılar tarafından uyulması gereken tüm 
öneriler bu 54 sayfada sıralanmıştır. Ulusal Sağlık 
Kurulu tarafından yapılan ve yayınlanan palyatif 
çabalara ilişkin tavsiyeler. En son güncellenmiş 
versiyon 2017. 

Şu anda Danimarka'da tamamı kamuoyu veya 
dernekler tarafından işletilen 19 bakımevi var. 

Bakımevine ücretsiz giriş imkanı vardır ve insanlar 19 
bakımevinden birini seçmekte özgürdür. 

o Hem hastanelerin hem de bazı büyük 
belediyelerin palyatif takımları var. 

o Danimarka'da 18 misafirhanemiz var, bunlardan biri çocuklar ve aileleri için 
o Ölmek üzere olan hasta bir hastanede palyatif bakım isterse, tıbbi pratisyen 

veya hasta, ikamet etmek için bir bakımevi ile temasa geçebilir. 

 

MULTİ DİSİPLİNLİ 
 

Palyatif bakım, iki düzeyde gerçekleşen 
disiplinlerarası bir çabadır:  bazal ve 
uzmanlaşılmış palyatif seviye. 
 
Özel palyatif çabalar, hastanelerde, palyatif 
takımlarda ve palyatif bölümlerde 
gerçekleştirilirken,temel palyatif çabalar, 
hastanelerde, belediyede evde bakım,bakım 
merkezlerinde vb. gerçekleştirilir. 
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 Bu,belediyenin ortakların GP, Hemşirelik, Sosyal ve Sağlık Asistanı, Sosyal ve Sağlık 
Asistanı, Fizyoterapist, Mesleki Terapist, Sosyal Danışman ve Rahip olduğu önemli 
disiplinler arası temel palyatif çabaya ait olduğu anlamına gelir. 

Bakım evlerinde 20-25 kişiye yaklaşık 150 gönüllü düşmektedir. 

2010 yılında Danimarka Palyatif Bakım Veri Tabanı (DPD) kuruldu. Danimarka Palyatif 
Bakım Veritabanının (DPD) amacı, Danimarka'daki hastane bazlı palyatif bakım ekipleri / 
belediyeler ve hastanelerdeki bölümler gibi uzmanlaşmış palyatif bakımın (SPC) klinik 
kalitesini izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmektir. 

 YETERLİLİK 

 

Son yirmi yıldır profesyonel şirketler, ilgili tüm profesyonel gruplar için eğitime devam 
ederek palyatif beceriler sağlamak için çalışıyorlar. Üç yıl önce, sosyal ve Sağlık 
Asistanları için Yeterlilikler İçin Öneriler temel palyatif çaba belli oldu. Öneriler, uygulamalı 
çalışmaları profesyonel olarak gerçekleştirmek, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, iletişim 
kurmak ve palyatif çabaları düzenlemek için gereken becerilere dikkat çekti. Yeterlilikler, 
ülke belediyelerinde palyatif çabaların geliştirilmesi ve değişmesi için bir temeldir. 
 
Rehabilitasyon ve Palliasyon Bilgi Merkezi, 2009'dan beri Danimarka'daki tüm ilgili 
profesyonel gruplar için mevcut palyatif ileri ve ileri eğitim programlarını haritalandırıyor ve 
bu bilgileri sürekli olarak güncelliyor. 

 ÖTENAZI 

Danimarka'da etken ölümlülük, Ceza Kanunu'nun 239. bölümüne göre yasaktır. Bu kanuna 
göre, bir başkasını diğerinin isteğine göre öldüren kişinin, 3 yıl veya en az 60 gün hapis 
cezası ile cezalandırıldığı görülmektedir. 
 
Araştırmalar, Danimarkalıların çoğunluğunun yasal olarak ölüm yardımı istediğini 
gösteriyor, ancak çoğu politikacı ve ulusal etik konseyi hala hayır diyor. 

Tıbbi yönetmeliklere göre, pasif ölüm yardımına izin verilir. Ancak saygınlığa, dürüstlüğe 
ve hastanın kendi kaderini tayinine saygı gösterilmesi çok önemlidir. 

1992'de parlamento Tıbbi yönetmelik'de bir değişiklik yapmaya karar verdi, böylece pasif 
ölüm yardımı yasal bir seçenek haline geldi. 

 Kaçınılmaz ölümün ciddi bir ağrısı varsa ve eğer hasta isterse, doktor bu durumlarda 
gerekli sakinleştirici ve analjezikleri sağlayabilir. 
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          OTOPSİ 
 
Danimarka otopsi uygulaması, özellikle aniden ve beklenmedik şekilde ölen insanların 
otopsisi ile diğerlerinden ayırt edilir. 

Danimarka otopsi uygulamaları diğer ülkelerden önemli ölçüde farklıdır. Yıllık olarak 
yaklaşık aynı sayıda ölüme sahip olan Finlandiya'ya bakarsak, Finlilerin neredeyse yüzde 
30'u otopsiye tabi tutulur, aynı Danimarkalıların sadece yüzde dördü altında da geçerlidir. 

Hesaplanan rakamlar aniden ve beklenmedik şekilde ölen 2039 Danimarkalı'nın% 
2,4'ünün otopsiye alındığını gösteriyor. Finlandiya'da bu rakam yüzde 88'dir. 
 
Danimarka'da bir kişi öldüğünde, doktor ölüm sebebi ve ölüm cezası hakkında bilgi veren 
bir ölüm sertifikası hazırlar. Bu bilgi,araştırma ve sağlık gözetimi için kullanılan ölüm 
nedeninin temelini oluşturur. 
 
Adli otopsiler, üniversitelerdeki adli kurumlarda yapılmaktadır. Bir kişi beklenmedik bir şekilde 
ya da aniden ölürse ya da polis ceza gerektirecek bir durumdan şüphelenirse adli otopsi 
isteyebilir. 
 

✓ HAMİLELİK,DOĞUM 

 

Hamile kadına birkaç kez ultrason taraması yapılır; boyun kat taraması ve malformasyon 
taraması. Ayrıca, gebeliğin ne kadar ileri olduğuna dair bir şüphe varsa, zaman 
hesaplaması yapılır. Ek olarak, çoğu gebe bir veya daha fazla tarama için ödeme yapmayı 
seçer. Cinsel tarama ve 3D tarama ek taramalardır. 
• 4-10 Hafta:   Hafta hesaplaması 
• 11-14 Hafta:  Ense kalınlığı Tarama 
• 19-20 Hafta : Malformasyon taraması 
• Ek tarama 

Sağlıklı ve güvenli gebelik programı 
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Çocuk sağlık bakım 

Yeni doğanların izlenmesi 

 
Doğumdan sonra, Danimarka'daki tüm yenidoğanlara iki tarama çalışması sunulur: 
 

1. Topuk kan testi kullanılarak 17 farklı doğumsal hastalık taraması. Ulusal Serum 
Enstitüleri ana sayfasında insanlar daha fazla bilgi almak için bilgilendirilir ve teşvik 
edilir. Aynı zamanda İngilizce olarak da sunulmaktadır.https://www.ssi.dk/nyfoedte 

 
2. Doğuştan işitme kaybı için tarama (işitme taraması) 

 
1. Topuk kan testi 

 
Tarama önerilir fakat çocuğun incelenip incelenmeyeceğine aile karar verir. 
 

Görünüşe göre, bazı çocuklar doğumdan kısa süre sonra  veya daha uzun sürede ortaya 
çıkan ciddi bir hastalık ile doğarlar.Bu çocukları takip etmek ve erken tedavi başlatmak 
için, tüm yeni doğanlar için toplam 17 nadir doğumsal hastalığı inceleyen bir topuk kan 
testi sunulmaktadır. Test edilen hastalıklar arasında, aşağıda açıklandığı gibi bir dizi 
konjenital hormon ve metabolik hastalıklar ile kistik fibroz bulunmaktadır. 

Çalışma, çocuğun topuğundan alınan birkaç damla kan örneği ile yapılmaktadır. Kan testi 
çocuk doğduktan sonra 48-72 saat içinde yapılmalıdır. 
Çalışma, çocuğun test edilmekte olan hastalıklardan birine sahip olduğuna dair kanıt 
gösteriyorsa, daha fazla inceleme ve tedavi için ebeveynlerle iletişime geçilecektir. 

Diğer taraftan,miadında multipar doğumdan birkaç saat sonra, genellikle 3-6 saat sonra 
eve gitmesi beklenir. Buna ayaktan doğum denir. 

 
Yenidoğan, çocuk hemşiresi tarafından düzenli olarak ziyaret edilir: 

● Çocuk 5 günlükken. 
● After 2-3 haftalıkken 
● Çocuk 2-3 aylıkken. Burada anneye doğum depresyonu taraması teklif edilir. 
● Eğer ilk doğumsa 6 aylıkken.Eğer anne daha once doğum yaptıysa kontrol telefonla 

yapılır. 
●  9-10 ay sonra. 

 

Eğer ailenizde özel bir durum varsa birden fazla ziyaret yapılabilir. 
Ziyaretler  yıl içinde üçten fazla olmamak kaydıyla 1 yaşından sonar da devam edebilir. 

Kistik fibroz taraması 1 Mayıs 2016'da başlatıldı. 
Tüm yeni doğanlar, 1 Mayıs 2016'dan bu yana hemodiyaliz testi ile hastalık kistik fibrozis 
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açısından incelenmiştir. 
 
Kistik fibroz taraması, her yıl kistik fibrozlu yaklaşık 13 yenidoğanı ve CF geninin sağlıklı 
taşıyıcıları olan neredeyse 80 yenidoğanı belirleyecektir. 

 

✓ KÜRTAJ 
Kürtaj talep edilmelidir 
 

Kürtaj yaptırmak için kadın  

● Kendi doktoruna 
● Jinekoloji uzmanına ya da 
● Belediyeye kürtaj talebinde bulunmalıdır.  

 

Bu, “Gebeliğin sonlandırılması talebi” (Doktorunuzdan alınabilecek Form A) doldurularak 
yapılır. Doktor talebi yazmalı ve kadının kimliğinden emin olmalıdır. Bu nedenle kadın, ad, 
adres ve CPR numarasının yazılı olduğu,sağlık sigortası sertifikası, pasaportu veya 
eşdeğeri belgelerini getirmelidir. Kadın 18 yaşın altındaysa ve evlenmemişse, ana kural 
ebeveynlerden birinin (veya velilerin) kürtaj için izin vermesi gerektiğidir. 

 Bu, ebeveyn / vasi olan kişinin doktordan da edinilen özel bir formu imzaladığında 
gerçekleşir. Özel durumlarda, ebeveyn izni olmadan kürtaj için izin istişare yoluyla 
verilebilir. Danca bilmeyen kadınların kürtaj ile ilgili olarak profesyonel bir tercüman hakkı 
vardır. 

1. Doktor gizliliği vardır. 
2. İmza, alınan bilgileri onaylar. 
3.  Kürtaj bir hastanede veya uzman bir doktorda yapılır. 

a. Cerrahi kürtaj 
b. Tıbbi kürtaj 

 
Kürtaj yaptırmak için ne zaman geçtir? 
 
Danimarka'da kürtaj sınırı 12 haftadır. Bu, 12 haftadan az gebelik durumunda tıbbi veya 
cerrahi düşük hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu süreden sonra hamileliği 
bitirmek için özel izin alınması gerekir. 
 
Geç kürtaj için kurallar – 12 haftayı geçtiyseniz 
 
 Kürtaj yaptırmak istiyor ancak 12 haftadan fazla süren bir gebeliğiniz varsa, kürtaj için izin 
başvurusunda bulunmalısınız. Bunu, hamileliğin 22. haftasının sonuna kadar yapabilirsiniz. 
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Kürtajın onaylanması, istişarede yer alan üç profesyonelin gebeliği bitirmek için önemli 
nedenler olduğunu onaylamasını gerektirir. 

Geç kürtaj için geçerli tüm sebepler, kürtajla ilgili ulusal sağlık yasasında belirtilmiştir ve 
ulusal sağlık kurulları ana sayfasında okunabilir. 

Kişiler Kürtaj Konseyi kararını Kürtaj Kuruluna itiraz etme şansına sahiptirler. 

 
Bir kişi geç kürtaj olduğunda, psikolojik tedavi için ödenek alma şansına sahiptir. 

Kaynaklar: Ulusal sağlık kurulu 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.
ashx 

 

✓ TRANSFÜZYON 
 

Danimarka'da kan nakli ile ilgili tüm konular Kan Bankası tarafından ele alınmakta ve 
Danimarka'daki Kan Bağışçıları Birliği tarafından  desteklenmektedir. 

Her ikisi de, insanların ne için, ne 
zaman ve nasıl bağışçı oldukları 
hakkında çok eğitici bir ana sayfaya 
sahiptir. Danimarka'da size yakın bir 
bağış yeri bulmak çok kolay. Genel 
olarak, Danimarka’da kan ihtiyacı 
yoktur. 

BİLGİ VE KABUL 

Kan bileşenleri ile tedaviye 
başlamadan önce, doktorun kan transfüzyonu ulusal kılavuzundaki 4. maddeye göre 
hastanın bilgilendirilmiş rızasını alması gerekir. Bilgiler, kanla yapılan farklı tedavi 
seçeneklerini ve bu tedavilerin yan etkilerini ve komplikasyon riskini içermelidir. 

Mevcut bir hastalık durumunda, hasta kan veya kan ürünleri almayı reddedebilir. Red 
kararı, mevcut hastalıkla bağlantılı olarak verilmeli ve sağlık hizmeti sağlayıcısından tedavi 
sırasında kan veya kan ürünlerinin alınmama durumunda olabilecek sonuçlar hakkındaki 
bilgilere dayanmalıdır. 

Bir sağlık uzmanı çok özel durumlarda izin almadan tedaviyi başlatabilir veya devam 
ettirebilir. Bu, geçici olarak veya kalıcı olarak bilgilendirilmiş rıza gösterme kabiliyetine 
sahip olmayan veya 15 yaşın altında olan ve hastanın sağkalım şansını arttırmak için acil 
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tedavinin gerekli olduğu bir durumda olan veya daha uzun vadede olan hastaların tedavisi  
veya önemli ölçüde daha iyi bir tedavi sonucu için yapılmaktadır. 

Çok az sayıda insane dini nedenlerden dolayı kan naklini reddetmektedir. 

 Bugün yaklaşık. 218.000 gönüllü, ücretsiz kan bağışçısı vardır. Hastanelerin kan 
bankalarına yaklaşık 320.000 porsiyon kan teslim edilir. 

Kaynak: https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-
karantaeneregler/ 

 

 
 

✓ ORGAN NAKLİ,ORGAN BAĞIŞI 
 
Danimarka'da organ nakli, sırasıyla üç nakil merkezinden birinde gerçekleşmektedir. 
Aarhus Üniversitesi Hastanesi, Odense Üniversitesi Hastanesi ve Rigshospitalet adındaki 
Kopenhag'daki Ulusal Hastane. 

 
Karaciğer ve akciğerler Rigshospitalet'de, kalp nakilleri Rigshospitalet ve Aarhus 
Üniversite Hastanesi'nde ve böbrekler her üç nakil merkezine de nakledilmektedir. 
 
Yoğun bakım birimlerindeki personel, 24 saat boyunca nakil merkezleriyle temasa geçebilir 
ve bir hastanın donör sicilinde listelenip listelenmediğini ve hastanın tıbbi uygunluğunu bir 
donör olarak değerlendirmesini sağlayabilir. 
 
Nakil merkezi personeli, bağış süreci sırasında yoğun bakım ünitesi ile nakil merkezi 
arasındaki işbirliğini koordine eder. İç organizasyon merkezler arasında değişmektedir. 

 

24 Haziran 2005 tarih ve 546 sayılı Genel Sağlık Kanunu, vefat eden kişilerin nakli için onay 
almak için 53 kural içermektedir. 
  

Klinik beyin ölümü teşhisi, Danimarka Nöroşirürji Şirketi yönetimindeki Beyin Hastalığı 
Komitesi tarafından hazırlanan  Beyin Hastalığı Belirleme Kontrol Listesinde, ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmaktadır. 

Canlı donörlerden organ bağışı 
 
Danimarka'da ölen donörlerden alınan böbrekler de, hasta yakını olan canlı donörlerden 
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alınan böbrekler gibi nakledilir. 
 
Bağış ve canlı donörlerden donörlerin nakli koordinasyonu, nakil merkezleri ile hastanın 
bağlı olduğu yeni  bölümü arasındaki işbirliği ile yürütülmektedir. 

Nasıl organ bağışçısı  olunur? 
 
İnsanlar organ bağışına 3 şekilde karar verirler. 
•  Donör Kayıtlarında 
• Üzerinizde taşımanız gereken bağışçı kartlarında 
• Akrabalarınıza sözlü olarak ileterek 
 
İnsanlar kararlarını Donör Kayıt Defterine kaydettirmeye ve aynı zamanda ailelerine 
kararları söylemeye teşvik edilirler, bu nedenle aile ve doktorlar kişinin organ bağışına 
uygun olup olmadığını bilebilirler. 

Nüfus odaklı çalışmalar 
Danimarka oldukça organ eksikliği yaşanıyor. İstekli olanların sayısı çok değil gibi 
gözüküyor. 

Danimarka Organ Bağışı Merkezi, Danimarka'daki organ bağışına ilişkin bilgiler yoluyla 
nüfus odaklı bilgi çalışmasına katkıda bulunuyor. Organ bağışı bilgilendirmeleri, 
vatandaşlara hem çevrimiçi kanallar hem de konferanslar ve yerel etkinlikler aracılığıyla 
organ bağışı hakkında bilgi sağlar. 
 
You can read in English, more about the Danish info to the population at 
www.organdonor.dk. adresinde nüfusa yönelik bilgileri İngilizce de okuyabilirsiniz. 

 
Ek olarak, Ulusal Sağlık Kurulu, bağış fonlarının idaresi ve dağıtımı da dahil olmak üzere, 
organ bağışına yönelik nüfus odaklı bilgi çalışmalarından sorumludur. 
 
Uluslararası işbirliği 
 
Danimarka nakil merkezleri, Scandia nakli ile diğer İskandinav ülkeleriyle (Danimarka, 
Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç) organ değişimi konusunda uluslararası işbirliğinin bir 
parçasıdır. 
  
Organ alışverişi, hastaları özel ve acil organ ihtiyacı olan Scandia naklinde bulunan 10 
nakil merkezi arasında yapılan özel anlaşmalardan sonra veya aynı ülkede acil alıcı yoksa 
gerçekleştirilir. 
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Ek olarak, Euro nakli de dahil olmak üzere, benzer pan-Avrupa kuruluşlarıyla da işbirliği 
yapılır. 

 

Tablo Danimarka'da 2007'den 2017'ye kadar 
nakledilenlerin sayısını göstermektedir. 

 
• Grafik, en az bir organın nakledildiği donör 
sayısını göstermektedir 
• 2017 yılında donör başına ortalama 3-4 organ 
nakledilmiştir. 
 

 

 

About the numbers 
• 2017 yılına kadar en yaşlı bağışçı 84 
yaşındaydı.80 yaşından büyük diğer iki donor 
ile beş böbrek bağışladılar ve biri yaşamına 
devam ediyor. 

●  Bağışçıların% 29'u 70 yaşın üzerindedir. 
 

 

 

Grafik, 2017 yılında donör ameliyatının 
başladığı 103 vericinin yaşını göstermektedir. 
Altı vakada organ nakil için kullanılamamıştır. 
Bu nedenle, en az bir organın nakledildiği 97 
gösterilmektedir. 
 
 

Kaynaklar 
• Scandia nakli, rakamlar Ocak 2018 başlarında yayınlandı. 
• Rigshospitalet, Aarhus Üniversitesi Hastanesi ve Odense Üniversitesi Hastanesi'ndeki 
nakil merkezleri, rakamlar Ocak 2018'in başında elde edildi. 
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