
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDĐĐZZAAYYNN  VVEE  RRAAPPOORR  TTAANNIIMM  
DDOOSSYYAALLAARRIINNIINN  ĐĐÇÇEERRĐĐĞĞĐĐ  VVEE  

DDÜÜZZEENNLLEENNMMEESSĐĐ  
 
 

ETA Programlarında yazıcıdan çıkış almak için *.mfb ve *.dfb uzantılı dosyalar kullanılmaktadır. 
  
Aşağıda bu uzantıların açıklamaları ve dizayn yapmak için gerekli bilgi ve uygulama örnekleri 
yer almaktadır. 
           
Mfb :  Matbu forma çıkış alınmasında kullanılan dosyadır. Programda matbu forma yazdırma, 
fonksiyon tuşuna basıldığında aktif hale gelir.  
     
Dfb : Düz forma çıkış alınmasında kullanılan dosyadır. Programda düz forma yazdırma, 
fonksiyon tuşuna basıldığında aktif hale gelir. Kullanıcı dizayn içerisindeki başlıkları, çerçeveyi 
ve açıklamaları oluşturur.           
     
1.ADIM : Dizayn dosya isimleri ve bilgi dosyaları belirlenir.      
         

Örnek: Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dizaynını düzenlemek için, öncelikle Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesi  dizayn ismi öğrenilir. Bunun için bakılması gereken dosya ismi bordro.txt dosyasıdır. 
(programın yüklü olduğu klasörün içerisinde bulabilirsiniz.) 
 
Bordro.txt dosyası içine bakıldığında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  dosya isminin 
sgkaphiz.dfb/mfb olduğu görülecektir. 

 
Bilgi : ETA'daki tüm dizayn dosyalarının isimleri ve kodları uzantısı txt olan dosyalarda bulunur. 

Dosyanın ismi genelde modülün ismiyle aynıdır. (Örneğin ; stok.txt, bordro.txt, 
muhaseb4.txt vb..) 
             
II.ADIM Dizayn dosyası seçilen editörle açılır.        
   
Örnek : Programın yüklü olduğu dizinde ; 
C:\ETA7>Edit sgkaphiz.dfb 
    

Đlgili Versiyon/lar :  Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel 



Bilgi : Dizayn dosyasının Eta7 klasöründe olup olmadığına bakılmalı dizayn yoksa  edit ile 
dizayn ismini yazıp ENTER tuşuna basıldığında karşımıza dizayn tanımı boş gelir. 
Bordro modülünde yeni bir özel tanımlı rapor yapıldığında (fmt) kayıt edildiğinde dizayn 
çalışılan şirket klasörüne kopyalanır ve sadece o şirkette kullanılabilir. Eğer bütün şirketlerde 
bu dizayn görülmesi isteniliyorsa, şirket klasöründen eta7 klasörüne dizayn kopyalanmalı, daha 
sonar şirket klasöründen dizayn silinmeli. 

        
III.ADIM Yazıcı tanımlarıyla ilgili kodlar düzenlenir.       
    
Örnek : Mevcut yazıcıya göre aşağıdaki uygun tanım yapılmalı. 
      
             Kodları   ASCII Kar şılıkları  
Nokta vuruşlu dar yazı kodları       : 27 67 66 15   ←CB☼  
     
Nokta vuruşlu geniş yazı kodları                 : 27 67 66 18   ←CB↕   
    
Laser / Đnkjet geniş yazı kodları                      : 27 38 107 50 83  ←&k2S  
     
Laser / Đnkjet Türkçe dar yazı kodları        : 27 40 115 49 56 72 ←(s18H  
    
Bilgi : Dizayn dosyasının içerisinde en başta tanımlanan yazıcı kodları kullanılır. Bu nedenle 
program içerisinden farklı bir yazıcı tanımı seçilse bile program dizayn dosyası içerisindeki 
yazıcı tanımını dikkate alır.          
         
Dizayn dosyasında yazıcı tanımı yapılırken alt tuşu ile birlikte değer klavyeden girilir. 

Örneğin ; edit editöründen dizayn yapılıyorsa Alt tuşu basılıyken 2 ve 7 rakamlarına basılırsa 
ekranda sola ok  ←  karakteri çıkar. Eğer bu işlem sonucunda sola ok ← karakteri çıkmıyorsa 
işlemden önce Ctrl+P tuşlarına basılmalıdır        
        
GENEL             
             
ETA'da nokta vuruşlu yazıcılardan döküm alabilmek için;      
     
Ana menüde iken F5-SERVĐS / F3-YAZICI TANIMLARI / F3-KONTROL KOD DOSYASI 
BÖLÜMÜNE girerek mevcut ya da bizim belirleyeceğimiz bir  *.esc dosyasının içerisine  
  
             
GENEL BAŞLANGIÇ  : daryaz için 27 67 66 15 Geniş yazı için 27 67 66 18   
        
GENEL BĐTĐŞ             : daryaz için 27 67 66 15 Geniş yazı için 27 67 66 18   
       
Bu bölümdeki her bir satır dökümün bir başka kısmını etkileyeceği için istenirse diğer satırlar da 
doldurulabilir. Bu satırların anlamları aşağıdaki gibidir.     
             
GENEL BAŞLANGIÇ  : Dökümün en başında      
GENEL BĐTĐŞ             : Dökümün en sonunda     
RAPOR ADI               : Rapor adı yazılırken      
ŞĐRKET-SAYFA-NO   : Şirket adı ve sayfa nosu yazılırken     
SAHA BAŞLIKLARI    : Dökümün sütun başlıkları yazılırken     
RAPOR                     : Dökümün kendisi yazılırken      
RAPOR DĐPNOTU      : Dipnot yazılırken uygulama koyacağı kodları içerir 
   



27 67  : Bu kod, Nokta Vuruşlu yazıcılarda döküm almak için kullanılan yazıcı sıfırlama  
kodudur. (Sabit yazılır.) 
 

66 : Alınan dökümün bir kağıda 66 satır yazmasını sağlar. istenirse 66 kodu  
değiştirilebilir. ( örneğin; bir sayfaya 55 satır döküm olınacaksa 66 yerine 55  
yazılır.)  Sonra bir sonraki sayfaya geçmesini sağlamaktadır. (Sayfa satır sayısıdır) 

 
15 (18) :Bu kod nokta vuruşlu yazıcılar için belirlenen sabit koddur. 15 küçük  
  punto 18 ise büyük puntodan döküm almak için kullanılır. Tanımladğımız bu *.esc 

dosyasını yazıcı tanım dosyası bölümündeki tanım dosyası sütununa yazmamız  
gerekmektedir.  

 
Satır Ad.'ni ise standart 60 olarak doldurmamız gerekmektedir. (60’ın anlamı bir sayfada 
çıkacak satır sayısıdır, istenirse değiştirilebilir.)         
        
Aynı şekilde yarım kağıda döküm almak için sayfa satır sayısını azaltmamız gerekmektedir. 
        
Örnek ; 27 67 33 15 tanımlaması A4'ün yarısına döküm alabilmemiz için yeterlidir. Burada 
dikkat edilecek diğer husus da normal bir A4 kağıt için tanımladığımız Satır Ad.'nin 33 olarak 
doldurulmasıdır. 
             
Genel başlangıç ve genel bitişe nokta vuruşlu yazıcılar için  "Genel Başlangıç 15 veya 18 
Genel Bitiş ise 15 veya 18"  yazılarak da döküm alınabilmektedir. Fakat bu şekilde tanım 
yapıldığında ilk sayfadan sonar çıkacak sayfalarda satır kayması olabilir. Bu yüzden kodlar tam 
yazılmalı.   
 
ETA'DA HP ve uyumlu Laserjet yazıcılardan döküm ala bilmek için ;     
             
Nokta vuruşlu yazıcılarda olduğu gibi ETA'nın ana menüsünde iken F5-SERVĐS F3-YAZICI 
TANIMLARI / F3-KONTROL KOD DOSYASI BÖLÜMÜNE girerek     
             
GENEL BAŞLANGIÇ    : 27 40 57 84  27 40 115 49 56 72     
      
GENEL BĐTĐŞ               : Bu bölüm boş bırakılmalı aksi takdirde her dökümden sonar boş 
olarak bir sayfa yazıcıdan çıkar. 
        
Programda yazıcı tanımları bölümünde her ondalık değerlerin arasına bir boşluk, her komut 
arasına ise iki boşluk verilmelidir.        
   
27_40_57_84          : Bu kod bu tip yazıcılarda türkçe karakterleri yazması için kullanılır. 

  
27 40 115 49 56 72 : Bu kod ise sıkışık baskıda döküm çıkmasını sağlamaktadır. Bu 
kodlar standart olarak Laser ve Püskürtmeli yazıcılarda kullanılması gereken kodlardır. 
         
 
Örneğin ; yukarıdaki tanımlamaya bir de koyu baskı eklenirse, kod sahası yetmeyecektir. Bu 
yüzden tanımlama yapılırken baştaki 27 kodu haricindeki diğer kodlar köşeli parantez içerinde 
ASCII olarak yazılmalıdır. Örneğin; 27 [(s18H] gibi devam edilmelidir.    
              
   



DĐZAYN ÖRNEĞĐ 
 
SGKAPHIZ.DFB dosyasının ilk satırındaki kodun açıklaması aşağıdaki gibidir.   
       
Sgkaphiz.dfb dizayn dosyasının içerisine herhangi bir editörle girildiğinde sayfanın sol üst 
köşesinde \-10-20 yazılıdır. Bu kodun anlamı ise ilk sayfa dökümü 10 satırdan sonrakilerde ise 
20 sayfadan oluşur anlamına gelir. 
      
Aylık Prim Hizmet Belgesi dökümü Laser veya Püskürtmeli yazıcıdan döküm alınacaksa 
SGKAPHIZ.DFJ seçilip döküm alınabilir. Yatay kodları default olarak dizaynın içerisinde 
mevcuttur. 
  
Yazıcı Kodları Tablosu        
ĐŞLEV ONDALIK DEĞER KOMUT 
Hafıza Sıfırlama 27 69 EcE 
Sayfa Boyu   - Geçerli 27_38_108_51_65 Ec&13A 
 - Mektup 27_38_108_50_65              Ec&12A 
 - A4 27_38_108_50 54 65          Ec&126A 
Marjlar  - Üst marj 27_38_108#...#69 Ec&1#E 
 - Sol marj 27_38_97#...#76 Ec&a#L 
 - Sağ marj 27_38_97#..#77 Ec&a#M 
Türkçe Harf 27 40 57 84 Ec(9T 
Sıkışık Baskı (16.5-16.7) 27 38 107 50 83 Ec&k2S 
Karakter Boyutu Belirleme 27 40 115#..#72 Ec(s#H 
Harf Stili  - Đtalik 27 40 115 49 83 Ec(s1S 
Koyu (Kalın) Baskı 27 40 115 51 66 Ec(s3B 
Yatay Döküm 27 38 108 49 79 Ec&110 
Satır Aralığı Ayarı 27 38 108 #...# 67 Ec&1#C 
       
             
Yukarıdaki tanımlamalar programımızda yazıcı tanımları bölümünden her ondalık değerin 
arasında bir boşluk her komut arasında ise iki boşluk verilerek tanımlanabilir. Özellikle *.mfb 
uzantılı dizaynlarda ise direkt ASCII kodlar boşluk verilmeksizin yazılabilir.   
             
Örnek 1- ETA'da yazıcı tanımı 27 40 57 84  27 40 115 49 56 72     
 
Bu tanımlama ile Türkçe sıkışık baskılı döküm almak mümkündür. Yukarıdaki örnek 
tanımlamada 27 40 57 84 den sonra iki boşluk verilerek Türkçe karakteri tanımlanmakta, 84 
den sonar ise sıkışık baskı tanımlanmaktadır. Buraya koyu baskı da eklemek istersek alan 
yetmeyebilir. Bu durumda 27 hariç köşeli parantez içinde ASCII kod olarak yazmamız da 
mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus 27’den sonra boşluk verilecek, köşeli 
parantez içinde boşluk verilmeyecek ve diğer komuta geçerken iki boşluk yine verilecektir. 
Yukarıdaki tanımlamaya koyu baskı 27 40 115 51 66 eklemek istediğimizde ETA yazıcı 
tanımlamasını 27 [9T] 27 [(s18H] 27 [(s3B] şeklinde de yapabiliriz.  

 
 
 


