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GİB tarafından kabul edilen zarf boyutu değişikliği hk 
 
GİB tarafında yapılan zorunlu değişiklik ile kabul ettiği maksimum zarf büyüklüğü “5 MB” ile 
sınırlandırılmıştır.  
 
Konuyla ilgili INGeF Sisteminde yapılan geliştirme ile GİB’in yaptığı sınırlandırma başarıyla sistemimize 
entegre edilmiştir. 
 
INGeF E-Fatura çözümlerinden; 
 

- INGeF Web Servis fatura XML 
- INGeF Portal manuel fatura XML 

 
İle INGeF sisteminde gönderilen / yüklenilen fatura XML leriniz aşağıdaki aşamalardan geçtikten 
sonra GİB’e yönlendirilmektedir. 
 

- XSLT eklenir 
- UBL-TR formatına çevrilir 
- İmzalanır 

 
Örnek verecek olursak; bir kalem mal veya hizmet içeren bir  adet faturanın XML’i son haliyle, INGeF 
Sisteminden GİB’e gönderilirken yaklaşık “250 – 275 KB” büyüklüğe erişir. (Bir fatura XML’ine 
eklenecek ilave her bir mal veya hizmet girişi (fatura kalemi) yaklaşık “4 – 5 KB” a tekabül etmektedir. 
Faturaların not alanlarında yapılan bilgilendirmeler de ilave olarak fatura büyüklüğünü 
etkilemektedir) 
 
Yukarıdaki örnek göz önüne alınacak olursa, GİB tarafında kabul edilen zarf büyüklüğüne getirilen 
sınırlama ile INGeF Sistemine gönderilen / yüklenilen bir 1 fatura XML, yaklaşık 17 – 18 fatura 
içerecek şekilde gruplandırılmalıdır. 
 
Aynı şekilde, INGeF E-Fatura çözümlerinden; 
 

- INGeF Web Servis UBL-TR Fatura XML 
- INGeF Portal manuel UBL-TR Zarf XML 
- INGeF Portal manuel UBL-TR Fatura XML 

 
İle INGeF sisteminde gönderilen / yüklenilen UBL-TR Zarf ve Fatura XML lerinizin boyutları GİB’in 
kabul ettiği maksimum zarf büyüklüğü 5 MB’dan büyük olmamalıdır. 
 
Siz müşterilerimizin konuyla ilgili en doğru fatura adetini belirleyebilmesi adına, INGeF Sistemine 
gönderdiğiniz / yüklediğiniz fatura XML lerinin, GİB’e gönderilirken büyüklüğü 5 MB veya daha büyük 
ise aşağıdaki hata detayında görüldüğü üzere, Web Servis / INGeF Portaldan sizlere iletilecektir. 
 



Aşağıdaki hata: GİB’e iletilmek istenilen ve büyüklüğü 6472090 byte olan zarf için alınmıştır. Yapılması 
gereken fatura XML içerisindeki faturaların sayısını azaltarak faturayı tekrardan göndermektir. 
 

 
 
Konuyla ilgili destek ve bilgilendirme almak için INGeF Destek Birimi ile email veya belirtilen telefon 
aracılığıyla iletişime geçebilirisiniz. 
 
ingefdestek@ingbank.com.tr 
TEL : 0 850 332 8872 
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