
BASIN BÜLTENİ 

 

Artık sıfır araçların alım satımında da e-imza kolaylığı 

var! 

 

ASBİS- Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik 

Ortamda Online Olarak Yapılması Projesinin uygulama alanı 

genişliyor ve artık ikinci el araçların yanı sıra sıfır araçların 

satış ve devir tescil işlemleri de dakikalar içinde, kolaylıkla 

online olarak yapılabiliyor. 2012’nin ilk yarısında Türkiye 

genelinde yaygınlaşacak proje için e-imza sahibi olmak yeterli. 

www.e-guven.com adresindeki online başvuru formunu 

doldurun, 31 Aralık 2011 tarihine kadar geçerli indirimli 

fiyatlarıyla e-imza sahibi olun! 

 

ASBİS Projesinin uygulama alanının genişlemesiyle birlikte hayatı kolaylaştıran 

elektronik imza, ikinci el araçlarda olduğu gibi sıfır araçların satış, devir, tescil 

işlemlerinde de kullanabiliyor. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) sayesinde aracın 

trafik, maliye, muayene ve sigorta ile ilgili bilgileri elektronik ortamdan notere 

ulaştırılıyor, böylece araç alım satımı için diğer kurumlara gitmeye gerek kalmıyor ve 

bütün işlemler elektronik ortamda sonuçlandırılabiliyor. Bu sistemde kullanmak üzere 

ihtiyacınız olan e-imzanıza sahip olmak için www.e-guven.com adresindeki online 

formu doldurmanız yeterli.  Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-

GÜVEN, elektronik imza hizmetinin yanı sıra adreste kimlik kontrolü, kurulum ve 

eğitim hizmeti de sunuyor. 

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle dile 

getiriyor: “ASBİS Projesinin başarıyla devam etmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. 

Elektronik imza ile sıfır ve ikinci el araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin 

kolaylıkla, bürokratik işlemler için saatler harcanmadan yapılmasına imkan sağlayan 

bu proje sayesinde, e-imzanın kolaylık sağladığı alanlara bir yenisi daha eklenmiş 

http://www.e-guven.com/


oldu. Proje Türkiye genelinde yayıldığında e-imzanın sağladığı para ve zaman 

tasarrufunun boyutları da daha net görülecektir.” 

 

Elektronik imzanızı www.e-guven.com adresinden hemen alın! 

Elektronik imza sahibi olmak isteyen kişi ve kurumların www.e-guven.com adresine 

girerek online başvuru formunu doldurmaları yeterli oluyor. E-GÜVEN, sunduğu 

yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de, elektronik imza 

sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlara 

büyük kolaylık sağlıyor. “Yerinde kimlik tespiti” uygulaması, başvuruda bulunan 

kişilerin aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin 

belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik 

destek hizmetini kapsıyor. “Yerinde kurulum” uygulaması ise, elektronik imzaların 

kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart 

okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını 

içeriyor.  
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www.e-guven.com 

Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., 

bilgi güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de 

kurumların ve bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde 

yararlanmalarını sağlayacak sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; 

uluslararası standartlarla uyumlu bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk 

elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi 

alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle 

ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir. 

 

 


