
Makina	Mühendisleri	Odası	Adana	Şube	Doğalgaz	Online	Sistemi
Doğalgaz	Online	Sistem	ile	ilgili	başvuru	bilgilerine	şube	web	sayfamızdan	ulaşabilirsiniz.	

http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=22779&tipi=68&sube=1

www.mmo.org.tr

Doğalgaz Online Sistem
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Sisteme	“	http://adanadogalgazdanisma.com ”	web	adresinden	ulaşabilirsiniz.
Web	 arama	 motorlarına	 “adana	 doğalgaz	 danışma	 “	 yazarak	 arama	 yaptığınızda	 sitemiz	 aşağıdaki	
şekilde	karşınıza	gelecektir.	

Bu kısımdaki Excel dosyasını indirerek eksiksiz doldurunuz ve “adana@mmo.org.tr” 
mail adresine gönderiniz. Bu evrak gönderildikten sonra firmanıza kullanıcı adı ve 
şifre tanımlanacaktır.  Kullanıcı adı ve şifreniz doldurduğunuz dosyadaki mail 
adresinize gönderilecektir. Sisteme girişle ilgili bilgiler aşağıdadır.
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Online sisteme bu butonu kullanarak girebilirsiniz. Bir sonraki ekrana kullanıcı adı ve şifrenizi 
girmeniz gerekir. 
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Ana İşlem	Menüsü	yukarıda	görüldüğü	gibidir.

Kullanıcı bilgilerinizi Ana işlem menüsündeki 
“ÜYE BİLGİLERİM” kısımdan istediğiniz 
şekilde değiştirebilirsiniz 
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Ana işlem menüsündeki “PROJE 
BAŞVURU” bölümünde üst kısımda 
firmanıza ait bilgileri görebilirsiniz. Aynı 
sayfanın alt kısmında ise ürettiğiniz 
projelerin bilgilerini girdiğiniz kısım  yer 
almaktadır. Bu kısmı aşağıda görebilirsiniz.
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Ana işlem menüsündeki “PROJE BAŞVURU” bölümünün devamındaki ekran görüntüsü bu şekildedir. 

Tek bağımsız bölümden oluşan 
yapılar için “Müstakil” seçeneğini 
işaretleyiniz. Daire içi ve kolon için 
diğer seçeneklerden uygun olanı 
tercih ediniz. 

Örneğin 2B+Z+3NK lı bir bina için kat 
adedini 6 olarak giriniz. 

Gaz alan bağımsız bölümleri 
yazarken D harfi kullanınız. Örneğin 
D1, D2 gibi veya DKAPICI veya 
DMUTFAK gibi 

Toplam kapasiteyi yazarken ayırıcı 
olarak virgül yerine nokta işaretini 
kullanınız. Örneğin 3.5 gibi. 

Sayaç tipi ve adedini girerken gaz 
alan daire sayısı ile toplam sayaç 
sayısının örtüşmesine dikkat ediniz 
ve sayaç adedi ile sayaç tipi arasında 
x işaretiniz kullanınız. Örneğin G4x2, 
G4x1 gibi. Kolon tesisatında sayaç 
tipi ve adedi belirtilmesine gerek 
yoktur, kolon projelerinizde gaz alan 
daire no kısmını ve bu kısmı boş 
bırakınız (Müstakil bina projeleri
hariç)

Girdiğiniz bilgilere göre sistem size bir 
Proje Bedeli çıkaracaktır. Bakiyenizde 
yeterli para yoksa sistem projenizi 
kaydetmeyecektir. Ödemeyle ilgili olarak 
Muhasebe birimimizle iletişime geçiniz. 
Tel: 0322.232 64 20 Dahili: 112 veya 114 
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Onay bekleyen projelerinizi bu kısımda 
görebilirsiniz. Projeleriniz incelemeye 
alınana kadar evrak üzerinde 
düzeltmeler yapabilirsiniz. Evrak 
incelemeye alındığı anda artık 
değişiklik yapamazsınız. Bu durumda 
iptal talebinde bulunmanız 
gerekecektir.

Onaylanan projelerinizi bu 
kısımda görebilirsiniz. 
Projeleriniz onaylandıktan 
sonra değişiklik yapmak 
isterseniz iptal talebinde 
bulunmanız gerekecektir.

Red edilen ve iptal talebinde 
bulunduğunuz projeleri 
buradan takip edebilirsiniz. 
İptal edilen projelerin ücreti 
red veya iptal işlemi 
onaylanınca bakiyenize geri  
eklenecektir.
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CARİ	BİLGİLER	kısmından	tüm	işlemlerinizi	görebilir,	raporlar	oluşturarak	dökümanları	bilgisayarınıza	
indirebilirsiniz.	

Red edilen projelerinizin RED sebebini büyütece 
tıklayarak öğrenebilirsiniz. Kalem işaretini kullanarak 
düzeltme yapabilirsiniz. Çarpı işaretini ise projeyi 
sistemden tamamen silmek için kullanınız.




