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FD 001F_TUR (03/2018) 

Alım tarihi Sunulan 
kimlik

Belediye tarafından doldurulacak
Muafi yet talep eden kişinin bağlı olduğu belediye

Adının baş harfl eri

KLE 23.15.15G01 • Durum tanımı

İşbu belgeyle aşağıda ismi bulunan ve şahsım adına muafi yet talebinde bulunacak olan kişiye vekalet veriyorum

İmza

İsim • Vekalet sahibi

İsim • Muafi yet talep eden kişi

Tarih

Bir şirketse şirket sicil numarası 
(CVR-nummer)

Vatandaşlık numarası (CPR-nummer)

İmza • Muafi yet talep eden kişi

Vekalet sahibinin bağlı olduğu belediye
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Buna ek olarak, bu beyanımın Danimarka Ceza Kanununun 163. bölümünde/§ geçen yalan ifade kapsamına tabi olduğu 
konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Danimarka Ceza Kanununun 163. Bölümü/§
Genel kamuyu ilgilendiren yasal yürütmelerde kullanılmak 
üzere, yazılı ya da diğer okunabilir ortamlarda yalan ifa-
dede bulunan ya da herhangi bir bilgi sahibi olmadığı bir 

konuda tanıklık eden bir kişi, para ya da dört aydan uzun 
olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılır.

Dijital Posta ve belediyenin bilgilerinizi yönetimi 
Muafi yet konusunda verdiğiniz bilgiler, Dijital Postada kayıt altına alınacak ve ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacaktır.
Dijital Postadan muafi yet talebinizin belediye tarafından işleme alınması ile ilgili diğer bilgiler, belediye tarafından kayıt 
altına alınacak ancak sadece bu bilgiyi edinme hakkı bulunan veya belediye adına görevlerde bulunma yetkisine sahip 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri organizasyonlara gönderilecektir.
Belediyenin hakkınızda hangi bilgileri kayıt altında tuttuğunu bilme hakkına sahipsiniz. Doğru olmayan bilgilerin 
düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki muafi yet koşullarından birini karşılıyorum:
Bu formu imzalayarak, Dijital Postadan muaf olmak istediğimi beyan ediyorum, çünkü

”Dijital Postadan Muafi yet Talebi” için FD 001L Kanuni Çerçeve formunda bulunan, Dijital Postadan muafi yet kurallarını 
okuyabilirsiniz; form tercüme edilmemiştir. Dijital Posta hakkında daha fazla bilgi ya da seçenekleriniz için www.borger.
dk adresini ziyaret edin ya da belediyenizin vatandaşlık hizmet merkeziyle (borgerservice) bağlantıya geçin.

Muafi yetimin kabul edilmesi durumunda lütfen tarafıma yazılı bir onay gönderin
Adıma okunmamış bir dijital posta bulunuyorsa bu postaların normal posta olarak iletilmesini istiyorum

Vatandaşlar için Dijital Postadan muafi yet talebine yönelik vekalet
Bkz. Danimarka Kamu Dijital Posta Yasası

Bu form, FD 001F formunun Türkçe diline tercümesidir. FD 001F formu doldurulmalı ve vatandaşlık hizmetleri merkezlerine teslim edilmelidir (borgerservice)

Genel bir kural olarak, Danimarka’daki kamu kurumları vatandaşlara dijital olarak posta gönderir - Dijital Posta.

Aşağıdaki muafi yet koşullarından birini karşılıyorsanız Dijital Postadan muaf tutulabilirsiniz. Bunun yerine, postanızı 
normal mektup postası olarak fi ziksel bir mektup şeklinde alacaksınız.

Dijital Postadan muafi yet için FD 001A Talep Formunu doldurarak ve belediyenize ait vatandaşlık hizmet merkezine 
(borgerservice) şahsen başvurarak muafi yet elde edebilirsiniz. Şahsen gelemiyorsanız formu doldurup sizin adınıza 
belediyenize ait vatandaşlık hizmet merkezine (borgerservice) başvuracak olan kişiye vererek muafi yet talebinde 
bulunabilirsiniz.

Muafi yet, diğer mevzuata göre sadece Dijital Posta olarak gönderilebilecek postaları kapsamaz. Muafi yetin
uygulanmadığı yerlerde, ilgili kurum sizi bu konuda bilgilendirecektir.

Yalnızca dijital postanızı okuma konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız muafi yete başvurmak yerine, postalarınızı 
Dijital Posta olarak okumak üzere gerekli erişimi başka bir kişiye verebilirsiniz. Vatandaşlık hizmet merkezi (borgerser-
vice) okuma erişimini organize edebilir. Okuma erişimini organize edebilmek için vatandaşlık hizmet merkezinde 
(borgerservice) şahsen bulunmanız ya da FD 011 Vekaletnamesini doldurmanız gerekmektedir.

Formu vatandaşlık hizmet merkezine şahsen verin (borgerservice)

Danimarka’dan temelli olarak ayrıldım
Artık Danimarka’da kalıcı bir adrese ya da ikametgaha sahip değilim
Kamu dijital imzası (NemID) temin etme konusunda uygulama zorlukları yaşıyorum
Dijital Postayı kullanmamı önleyen fi ziksel ya da zihinsel bir engelim var
Dancayı Dijital Postu kullanabilecek kadar iyi bilmiyorum
İnternet bağlantısı temin etmenin mümkün olmadığı bir yerde ikamet ediyorum
(min. 512 kbit/s aşağı akış hızı)

Evimde ya da ikamet ettiğim adreste bilgisayar erişimine sahip değilim

Lejre Kommune
Møllebjergvej  4
4330 Hvalsø

Tlf: 46464646
Fax: 46464615
E-mail: sikkerpost@lejre.dk
Web: www.lejre.dk/
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Vekalet sahibinin beyanı

İmza

Bu formu imzalayarak aşağıdaki kişi adına Dijital Postadan muafi yet talep etmem istendiğini beyan ederim

Buna ek olarak, bu beyanımın Danimarka Ceza Kanununun 163. bölümünde/§ geçen yalan ifade kapsamına tabi olduğu 
konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Vekalet sahibi, talebi belediyenizin vatandaşlık hizmet merkezine (borgerservice) şahsen ibraz etmelidir.
Vekalet sahibi, sağlık sigortası kartını (sundhedskort) ya da kimliğini kanıtlayacak diğer benzeri bir belgeyi beraberinde 
getirmelidir. Vekalet bir şirkete verilmişse şirketin temsilcisi şirketle olan bağlantısını gösteren bir belge sunmalıdır.

İsim • Muafi yet talep eden kişi

İsim • Vekalet sahibi

Tarih İmza • Vekalet sahibi

Danimarka Ceza Kanununun 163. Bölümü/§
Genel kamuyu ilgilendiren yasal yürütmelerde kullanılmak 
üzere, yazılı ya da diğer okunabilir ortamlarda yalan
ifadede bulunan ya da herhangi bir bilgi sahibi olmadığı bir 

konuda tanıklık eden bir kişi, para ya da dört aydan uzun 
olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılır.

Alım tarihi Sunulan 
kimlik

Belediye tarafından doldurulacak
Muafi yet talep eden kişinin bağlı olduğu belediye

Adının baş harfl eri

KLE 23.15.15G01 • Durum tanımı

Vatandaşlar için Dijital Postadan muafi yet talebine yönelik vekalet
Bkz. Danimarka Kamu Dijital Posta Yasası

Bu form, FD 001F formunun Türkçe diline tercümesidir. FD 001F formu doldurulmalı ve vatandaşlık hizmetleri merkezlerine teslim edilmelidir (borgerservice)

Vekalet sahibinin bağlı olduğu belediye

Vatandaşlık numarası (CPR-nummer)

Formu vatandaşlık hizmet merkezine şahsen verin (borgerservice)

Adres
Lütfen açılmamış postayı bu yabancı adrese gönderin:

Posta kodu/numarası

Ülke

İlçe/Şehir

Dijital Postadan muaf iseniz ve yurtdışında yaşıyorsanız, açılmamış postayı iletmek için bu yabancı adresi kullanıyoruz.

Yabancı adresinizin CPR’de kayıtlı olduğundan emin olun. Yurtdışına taşınma hakkında daha fazla bilgiyi borger.dk adre-
sinde bulabilir veya taşındığınız belediyedeki borgerservice ile temasa geçebilirsiniz.




