Kamu
kurumlarından
gönderilen
Dijital Posta

adresini ziyaret edin

Kamu kurumlarından gönderilen dijital
posta alma muafiyeti
Aşağıdaki koşullardan birini karşılıyorsanız Kamu

kurumlarından
gönderilen Dijital Postadan muaf
tutulabilirsiniz:
• dijital olarak postalarınızı almanızı önleyecek bir
engeliniz var
• evinizde yeterli İnternet bağlantısına sahip bir
bilgisayara erişiminiz yok
• Danimarka’dan temelli olarak ayrılmak üzere
olduğunuzu bildirdiniz
• evsizsiniz
• dil sorunu yaşıyorsunuz
• NemID dijital imzası temin etme konusunda
zorluklar yaşıyorsunuz
Kamu kurumlarından gönderilen Dijital Postadan muaf
olabilmek için vatandaşlık hizmet merkezine şahsen
başvurmanız gerekmektedir.
Başka birinden de, bir vekaletname ile sizin adınıza
muafiyet başvurusu yapmasını isteyebilirsiniz.

Dijital Posta nedir?
Dijital Posta, kamu kurumları tarafından gönderilen
posta anlamına gelmekte olup halihazırda mektup
şeklinde almakta olduğunuz postalarla aynıdır. Bunlar
emeklilik yazıları, yapılan tetkiklerle ilgili hastanelerden
gönderilen yazılar ya da günlük bakım tesisi hakkında
mesajlar olabilir. Gelecekte daha da artan bir sayıda
olacak bu mektuplar, normal posta yerine size dijital
olarak gönderilecektir.
1 Kasım 2014 tarihinden itibaren, Danimarka vatandaşlık numarasına (CPR numarası) sahip olan 15 yaş
üzerindeki tüm vatandaşlar, kamu kuruluşlarından Dijital Posta alacaktır.
Kaydolmak için borger.dk ya da e-Boks.dk adresinde
NemID dijital imzanızla oturum açın. Burada dijital
postalarınızı okuyabilir ve:
• bir e-posta adresi ve cep telefonu numarası
girebilirsiniz. Yeni bir Dijital Posta aldığınızda,
bir mesaj alacaksınız.
• kamu kurumlarına Dijital Posta gönderebilirsiniz.
• dokümanları ve mektupları güvenle saklayabilirsiniz.

Güvenli ve esnek
NemID dijital imzanız ve vatandaşlık
numaranızla (CPR numarası) bağıntılı olduğundan Dijital Posta kişisel ve güvenlidir.
Yurt dışında tatilde olsanız bile dijital postalarınızı herhangi bir bilgisayar vasıtasıyla
okuyabilirsiniz.

Dijital Posta ve e-Boks
Kamu kurumlarından gelen dijital postalarınızı her ikisi
de güvenilir web siteleri olan www.borger.dk ya da
www.e-Boks.dk adreslerinden okuyabilirsiniz. Kamu
kurumlarından gelen dijital postalarınızı, bu web
sitelerinin sadece birinden okumanız yeterlidir. NemID
dijital imzanızla oturum açın.
Bir NemID dijital imzasına sahip değilseniz
www.nemid.nu adresinden ya da vatandaşlık hizmet
merkezinizden temin edebilirsiniz (borgerservice).
Halihazırda e-Boks kullanıyorsanız yapmanız gereken
sadece kamu kurumlarından gelen Dijital Posta için kaydolduğunuzdan emin olmaktır. 1 Kasım 2014 tarihinden
itibaren otomatik olarak dijital postalar alacaksınız.
Dijital Postada oturum açtığınızda İngilizce versiyonunu
seçebilirsiniz. Bu durum, dijital postalarınızı
www.borger.dk ya da www.e-boks.dk adresinden
okumanızdan bağımsızdır.

Dijital postanızı kontrol etmeyi
unutmayın
Dijital postalarınızı düzenli olarak borger.dk
ya da e-Boks.dk adresinden kontrol etmeyi
unutmayın. Posta kutunuzda önemli mesajlar
ve zaman sınırlamaları mevcut olabilir.
Bir e-posta adresi ve/veya cep telefonu girin
ve yeni bir posta aldığınızda bir e-posta ve/
veya bir telefon mesajı alın.
Kamu kurumlarından gönderilen tüm postalar,
dijital olarak gönderilemeyecektir. Bu nedenle, normal postalarınızı da kontrol etmek
zorundasınız.

Dijital postalarınıza başkalarının
erişimine izin verin
Dijital postalarınızı bir ya da birkaç kişinin erişimine
açabilirsiniz. Bunlar yakınlarınız ya da güvendiğiniz
diğer kişiler olabilir.
borger.dk ya da e-Boks.dk adreslerinde oturum
açtığınızda diğer kişilere okuma erişimi izni verebilirsiniz. Bu işlemi ayrıca vatandaşlık hizmet merkezinde de yapabilirsiniz.

Diğer kişilere okuma erişimi izni
vermek için yapmanız gerekenler:
• erişim verilecek olan kişinin vatandaşlık numarasını
bilmek.
• kişinin hangi postaları okuyabileceğini seçmek.
• bir şifre belirlemek ve bu şifreyi erişim vermek
istediğiniz kişiye vermek.
Erişim verdiğiniz kişi erişimi onayladığında, sizin dijital
postalarınızı borger.dk ya da e-Boks.dk adresindeki
kendi posta kutusunda başka bir klasör altında
görecektir. Yeni bir dijital posta aldığınızda, bu kişi de
bir e-posta alacaktır.

Kendi postanızdan kendiniz
sorumlusunuz
Dijital postalarınızı okumanın hâlâ sizin
sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

1 Kasım 2014 tarihinden itibaren Dijital
Posta kullanmaya hazır olmalısınız
1 Kasım 2014 tarihinden itibaren Danimarka Kamu Dijital Posta Yasası uyarınca, kamu kurumlarından postalarınızı dijital olarak alacaksınız.
Bu nedenle, www.borger.dk ya da www.e-boks.dk
adresine kaydolarak dijital postalarınızı kontrol etmeye
hazırlıklı olmanız gerekmektedir, böylelikle kamu kurumlarından gelen önemli mesajları kaçırmamış olacaksınız.
Dijital postanızı kontrol edebilecek durumda değilseniz
başka birinden, örneğin bir yakınınızdan, dijital postalarınıza sizin adınıza erişmesini isteyebilirsiniz.
Ayrıca, belediyenizdeki vatandaşlık hizmet merkezine
muafiyet için başvuru da yapabilirsiniz.

Yardım mevcuttur
• www.borger.dk/digitalpost adresini ziyaret
edin. Buradan Dijital Posta hakkında daha
fazla bilgi edinebilir ve Dijital Postaya nasıl
kaydolacağınız konusunda adım adım aşamaları gösteren İngilizce kılavuzu bulabilirsiniz.
• Bölgenizdeki kütüphane de Dijital Postanızı
nasıl kullanacağınızı size öğretebilir.
• Vatandaşlık hizmet merkezi, Dijital Postanızı
nasıl kullanacağınız ve muafiyet için nasıl
başvuracağınız konusunda size bixlgi
verebilir.

Bu klasörde adı geçen web siteleri Danca olup içerdiği
bilgilerin bir kısmı İngilizce olarak sunulmuştur.

