
  

 

Basın Bülteni 
 
 

 E-GÜVEN’den Toplu İmzalama Çözümü: 
PDF Signer 

 

Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, yeni bir ürünü 

daha kullanıcılarına sunuyor. Masaüstü PDF imzalama çözümü olarak hazırlanan PDF 

Signer, kullanıcılarına PDF dokümanları tek tek açıp imzalamak yerine bir defada toplu 

halde imzalama olanağı sunuyor. 

 

E-GÜVEN’in yeni ürünü PDF Signer, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, PDF 

formatındaki dokümanları elektronik imza ile imzalama ve zaman damgası hizmeti 

alabilme amacıyla geliştirildi.  

İş süreçlerinde dokümanların tek tek imzalanması nedeniyle oluşan  vakit kaybının önüne 

geçen PDF Signer’ın en dikkat çekici özelliği, PDF formatındaki dokümanların toplu halde 

imzalanmasını sağlaması. Birden çok dokümanın yer aldığı klasörler seçilerek toplu 

imzalama yapılabilen ürün ile ayrıca imzalanan dokümanlar otomatik olarak bilgisayar 

üzerindeki farklı bir klasöre gönderilebiliyor. Gerekliliğe göre tek tek doküman imzalaması 

da yapılabiliyor. 

PDF Signer ile isteğe bağlı olarak dokümanlar üzerinde koordinat belirtilerek imza alanı da 

seçilebiliyor. İmza alanının içerisinde yer alacak metin ve görsel içerikler, uygulamanın 

basit ve kullanışlı ara yüzü sayesinde kolayca oluşturulabiliyor. 

E-GÜVEN’in yeni ürünü PDF Signer ayrıca, laboratuvar raporlarının, katılım ve eğitim 

sertifikalarının imzalanmasında da kullanılabiliyor. Konuyla ilgili olarak, E-GÜVEN İş 

Geliştirme, Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Müdürü Ayşegül Tüzün, “PDF 

Signer ile şirketlere daha hızlı iş çözümleri sunuyoruz. Dokümanları tek tek imzalamak 

yerine sayısız dokümanınızı bir defada imzalayarak, büyük ve kendini tekrar eden, silsile 

dokümanların tek tek imzalanması gibi uzun ve yorucu bir iş sürecinden kurtulmak  

 



  

mümkün. Bu sayede dijitalleşen dünyanın da bir gereği olarak PDF Signer ile e-imza 

teknolojisi daha geniş kitlelere yayılabilecek. PDF Signer, E-GÜVEN’in baştan sona 

müşterinin taleplerini dinleyerek onların ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmiş, “terzi 

işi” olarak adlandırdığımız pek çok ürünümüzden sadece biri. E-imza ve mobil imzanın 

hayatımızda daha fazla yer alarak, hayatımızı kolaylaştırması için elimizden gelenin en 

iyisini müşterilerimize sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.  

 
 
E-GÜVEN: 
E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre 
taşı olmak amacıyla 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş olan, 
Türkiye’nin ilk ve lider Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 
birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 
sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 
projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 
hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir. www.e-guven.com 
 
 
 

Bilgi İçin:  
F5 İletişim Danışmanlığı 

Murat Demirok / muratdemirok@f5-pr.com / 0533 730 58 53 
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