
 
 

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.Bu ekranda özel 

tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. 

 

 
 

Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra tamam butonuna basılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kurum içerisinde kullanılan tüm modüllerin bulunduğu ekran karşımıza gelir.Bu 

modüllerin içinden Medikal Bilgi Sistemi modülü seçilir. 

 



 
 

Enlil Medikal İşlemler başlığı altında bulunan form grupları adeta bir klasör gibi form 

ve alt formları bünyesinde depolar. 

 



 
 

Form grupları üzerinde tıklandığında her bir formu ayrı ayrı liste şeklinde görebiliriz.  

 



 
 

İşlem yapmak istediğimiz herhangi bir formda hasta bilgileri içerisinden Dosya No , 

Sıra No veya Sevk Tarihi bilgileri ile sorgulama yapılır.Bu sorgulama kullanıcı 

tercihine bağlıdır.İstediği sorgu ile hasta çağırabilir. 

 



 
 

Bu örneğimizde sadece dosya numarası ile sorgulama yapılmaktadır.Bu formfa hasta 

üzerine kayıt edilmiş bir bilgi yok ise sistem kullanıcıya “Yeni Kayıt Eklemek 

İstermisiniz?” diye sorar. 

 



 
 

Ana formda hasta bilgileri girildikten sonra gerekli görüldüğü ve alt 

form(Meme,Akciğer,Maling Melenom,Gis Tümör,Baş-Boyun,Primeri,Kemik 

YDS,Jinekolojik,Ürolojik) bulunduğu durumlarda alt formdaki bilgilerde girildikten 

sonra Güncelle butonuna basılır. 

 

Raporla butonu ile form üzerinde girilen hasta bilgilerini hem kalıcı şekilde sistemde 

tutmak hemde hastaya çıktı alınıp verilmek üzere tasarlanan bölümdür. 

 

Temizle butonu ile girilen hasta bilgilerini form üzerinden temizleyebiliriz. 

 

 

Çıkış butonu ile formdan çıkış sağlanır. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Sistemde bulunan resim ve işlenmiş resim özellikleri sayesinde hazır bir resim 

ekleyebilir veya eklenen resimin üzerinde değişiklik yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/10/2010 

Form tanıtma: Yeni bir form oluşturmak için FORM TANITMA ekranını 

kullanıyoruz.Form kodu olanına form için bir kod veriyoruz.Eğer sistemde böyle bir 

kod yoksa yeni kayıt eklemek istermisiniz diye soruyor evet diyoruz formun 

görünmesini istediğimiz adını form adı kısmına yazıyoruz. 

MEdikal bilgi yönetim sisteminde formlar ve form grupları olduğunu daha once 

söylemiştik.Tasarladığımız formun hangi form grubu altında gözükmesini istiyorsak 

Form grubunu seçiyoruz.Form tipi alanından formumuzun hangi bilgilere gore 

işleyeceğini seçiyoruz.Hasta bazlı başvuru bazlı personel kodu bazlı formlar 

oluşturabiliyoruz.Tasarladığımız formun genişlik ve yüksekliğini ayarlıyoruz.Eğer 

formumuzun birde rapor dosyası olacaksa rapor dosyası alanına raporumuzun adını 

yazıyoruz.Formun aktiflik pasiflik,istem formları vb. Formlarda kaydet butonunun 

gözükmemesi gibi ayarları form tanıtma ekranından yapabiliriz 

 

Oluşturduğumuz formun tasarımını yapmak için form düzenle menüsünün sol 

kısmından formumuzun form grubunu seçiyoruz.Seçili form grubunun altındaki 

formlar fürm düzenle menüsünün sağ tarafında listeleniyor.Oluşturduğumuz 

tasarımını yapmak istediğimiz formu seçip göster diyoruz. 

 

 

Form tasarlama ekranımızın sol kısmında nesnelerimiz mevcut.Orta kısımda 

seçtiğimiz nesneleri istediğimize gore dizayn ettiğimiz formumuzun görünecek olan 

kısmı,sağ tarafında ise nesne ve formların özellikleri yer almaktadır. 

 

Nesneler: 

 

 

Etiket:Genellikle başlık bilgisi için kullanılmaktadır.Sola saga ortaya hizalama,kalın 

italic puntolu yazma,görünüm menüsünden renk yazı boyutu değiştirme gibi nesne 

özelliklerine sahiptir.Özel uyarı butonuna kaydedilen bir uyarı mouse ile o nesnenin 

üstüne odaklandığımızda kullanıcıya bilgi vermektedir. 

 

 

Metin Girişi:Max 255 karakterlik veri girebileceğimiz text formatlı nesnedir. Sola 

saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma,görünüm menüsünden renk yazı 

boyutu değiştirme gibi nesne özelliklerine sahiptir.Formun kaydedilebilmesi için 

zorunlu bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir.F2 yardım kombinesi 

yapılabilir.Özel uyarı butonuna kaydedilen bir uyarı mouse ile o nesnenin üstüne 

odaklandığımızda kullanıcıya bilgi vermektedir.Eğer bu nesne bir şifre alanı ise şifre 

alanı seçeneği işaretlenebilir.Hareketler özelliği ile bu nesne üzerinede işlem 

yapıldığında veya imleç ayrıldığında gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

Sayısal Giriş: Max 9999 karakterlik veri girebileceğimiz sayı formatlı nesnedir. Sola 

saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma,görünüm menüsünden renk yazı 

boyutu değiştirme gibi nesne özelliklerine sahiptir.Formun kaydedilebilmesi için 

zorunlu bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir.F2 yardım kombinesi 

yapılabilir.Özel uyarı butonuna kaydedilen bir uyarı mouse ile o nesnenin üstüne 

odaklandığımızda kullanıcıya bilgi vermektedir. Hareketler özelliği ile bu nesne 



üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında gerçekleşecek olayları 

derleyebiliriz. 

 

 

Tarih Girişi: Tarih formatlı nesnedir.F8 tuşu ile o anki sistem tarihi alır.F2 tuşu ise 

takvim açılır.Sola saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma,görünüm 

menüsünden renk yazı boyutu değiştirme gibi nesne özelliklerine sahiptir.Formun 

kaydedilebilmesi için zorunlu bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir. Hareketler 

özelliği ile bu nesne üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında 

gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

Saat Girişi: Saat formatlı nesnedir.F8 tuşu ile o anki sistem saatini alır. Sola saga 

ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma,görünüm menüsünden renk yazı boyutu 

değiştirme gibi nesne özelliklerine sahiptir.Formun kaydedilebilmesi için zorunlu bir 

alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir. Hareketler özelliği ile bu nesne üzerinede işlem 

yapıldığında veya imleç ayrıldığında gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

 

Onay Girişi:Check formatlı nesnedir. Sola saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu 

yazma,görünüm menüsünden renk yazı boyutu değiştirme gibi nesne özelliklerine 

sahiptir.Check butonun pozisyonu değiştirilebilinir.Varsayılan olarak işaretli 

ayarlanırsa form ilk yüklendiğinde işaretli durumda karşımıza gelir. Hareketler 

özelliği ile bu nesne üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında 

gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

 

Açılan Liste: İçeriği kısmında nesne açıldığında gözükmesini istediğimiz seçenekler 

doldurulabilinir.Varsayılan olarak nesnenin içeriğinden hangi seçenek işaretlenirse 

form ilk yüklendiğinde o seçenek aktif gelir. Formun kaydedilebilmesi için zorunlu 

bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir.Veritabanı ilişkisi ile bir veritabanı 

nesnesine yazdığımız sorgunun sonucunu açılan liste nesnesine doldurabiliriz. 

 

 

Seçenek Girişi ve Seçenek Grubu : Check formatlı nesnedir.Seçenek Girişi herhangi 

bir seçenek grubuna bağlanmazsa birden fazla seçim yapılabilen durumlarda 

kullanılır.Eğerki birden fazla seçenek arasında tek seçim yapabilmek istiyorsak ilgili 

nesneleri tek bir seçenek grubuna bağlayarak bu durumu sağlayabiliriz. Varsayılan 

olarak işaretli ayarlanırsa form ilk yüklendiğinde işaretli durumda karşımıza gelir. 

Hareketler özelliği ile bu nesne üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında 

gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

Çoklu Metin Girişi :Default Max 4000 karakterlik metin nesnesidir.Karakter boyutu 

arttırılabilinir. Sola saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma,görünüm 

menüsünden renk yazı boyutu değiştirme gibi nesne özelliklerine sahiptir.Formun 

kaydedilebilmesi için zorunlu bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir. Hareketler 

özelliği ile bu nesne üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında 

gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. 

 

 

 



Liste : Çoklu seçim formatlı nesnedir.İçeriği kısmında nesnede gözükmesini 

istediğimiz seçenekler doldurulabilinir.Varsayılan olarak nesnenin içeriğinden hangi 

seçenek işaretlenirse form ilk yüklendiğinde o seçenek aktif gelir. Formun 

kaydedilebilmesi için zorunlu bir alansa zorunlumu seçeneği seçilebilir. Hareketler 

özelliği ile bu nesne üzerinede işlem yapıldığında veya imleç ayrıldığında 

gerçekleşecek olayları derleyebiliriz. Veritabanı ilişkisi ile bir veritabanı nesnesine 

yazdığımız sorgunun sonucunu açılan liste nesnesine doldurabiliriz. 

 

 

Resim ve İşlenen Resim : 2çeşit resim nesnesi bulunmaktadır.Son kullanıcı tarafından 

yüklenen resim örneğin hasta bilgisiyle ilgili bi formda kullanıcı neredeyse tüm 

formatlarda hastanın resmini forma ekleyebilir ve kaydedebilir.Statik resim ise 

medikal işlemler panelinde resim tanıtma formunda tanıtılan resimleri forma 

ekleyebilir.Bu bir logo yada standart bir bilgilendirme resmi olabilir.İşlenen resim ise 

yine resim tanıtma formundan tanıtılan resimleri hasta bazlı üzerinden işaretlendirme 

renklendirme not etme gibi değişiklikleri yapabilme ve kaydedebilme özelliği taşıyan 

gelişmiş bir resim nesnesidir. 

 

 

Veritablosu: El ile kayıt girişi yada sql sonucunu listeleme özellikleri vardır.Elle giriş 

özelliğini kullanabilmek için tablo alanlarını belirlememiz gerekir.Buton pozisyonları 

değiştirilebilir.Güncellenmemesi gereken durumlarda güncellenemez seçeneği aktif 

edilebilir.Nesnede kayıtlı bilgiler olduğunda ve nesnenin üzerine geldiğimizde popup 

bilgilendirme ekranının görünüp görünmemesi sağlanabilinir. 

 

Alt Form: Formun ilk yüklendiği an görünen kısmı ana form’dur.Biz bu ana formlara 

alt formlar ekleyebiliyoruz. Sola saga ortaya hizalama,kalın italic puntolu yazma gibi 

nesne özelliklerine sahiptir. Özel uyarı butonuna kaydedilen bir uyarı mouse ile o 

nesnenin üstüne odaklandığımızda kullanıcıya bilgi vermektedir. 

 

Veritabanı: Veritabanı nesnesi database bağlantı bilgileri ve kullanılacak sql ifadesine 

gore yazdığınız sorguları formda herhangi bir nesneye aktarmaktadır. 

 

Action: Formun yüklenmesi anında yada bir işlem sırasında sonrasında 

gerçeklemesini istediğimiz olayları action nesnesinin içine işlem zamanını seçerek  

derleyebiliriz. 

 

 

Button: Butonun tıklanması anında gerçekleşmesini istediğimiz olayları buton 

nesnesinin altında derleyebiliriz. 

 

 

Panel İstem: Laboratuvar ve hizmet istem formlarında kullandığımız açıklama,miktar 

ve mobil gibi özellikleri olan seçim nesnesidir. 

 

Tanı Panel: Hastaya ait tanıları görebildiğimiz yeni tanı ekleyebildiğimiz nesnedir. 

 

 

 

 



 

 

FORM AKTAR: Hazırlanan formların xml formatında dışa aktarılması veya var olan 

xml formatında bir formu kendi sistemimize aktarmak için kullanılmaktadır. 

 

 

F2 Düzenle: F2 yardım  kombinasyonları oluşturmak için kullanılmaktadır. 

 

Resim Tanıtma: İşlenen resim yada static resim için kullanılabilecek resimleri 

tanıtılmaktadır. 

 

 

Form Yetkilendirme: Tanıtılan formun düzenlenmesi yada görüntülenmesi için 

kullanıcıya yetki verilmektedir 


