
 ALO 174 HATTI ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI YENİ ARAYÜZ 
KULLANIM DÖKÜMANI 



GİRİŞ EKRANI 

Yeni arayüze girişler Url veya IP ile yapılmaktadır. Size uygun link üzerinden girişleriniz yapabilirsiniz. 

www.alo174.gov.tr/Pages/Account/Login.aspx 

http://95.0.208.51/Pages/Account/Login.aspx 

Figure 1- Giriş Ekranı 

Email : Kurum eposta adresiniz @tarimorman.gov.tr ile biten email adresiniz. 

Şifre : İlk giriş olarak Ab12345! 

Güvenlik Kodu : Kırmızı ile belirtilen 4 karakterli güvenlik kodunu büyük/küçük harfe dikkat ederek 
giriş yapıyoruz. Okuyamadığınız karakterler çıktığında 4 karakterli güvenlik koduna tıkladığınızda 
güvenlik kodu değişecektir. Karakterler tarafınızca anlaşılana kadar bu işleme devam edebilirsiniz. 

NOT : Giriş yapıldıktan sonra Şifrenizi değiştirmelisiniz. 

http://www.alo174.gov.tr/Pages/Account/Login.aspx
http://95.0.208.51/Pages/Account/Login.aspx


ANASAYFA EKRANI  

Giriş yapıldıktan sonra kullanıcıları karşılayan ekran aşağıdaki gibidir. 

Figure 2- Anasayfa Ekranı 

Ekranın sol üst kısmında yer alan simgeler sırasıyla Başvuru Bilgi Ekranı, Mesajlar ve Kişi Kartı 
bulunmaktadır. 

Figure 3- Anasayfa Sağ Üst Menü 

Zil Simgesi altında Yeni | Yeniden Güncellenen | Okunmuş | Güncellenen | Sonuçlanan Başvuruların 
bilgileri bulunmaktadır. İstenilen başlık seçildiğinde ilgili ekran açılmaktadır. 



 

Figure 4- Başvurular Hızlı Menüsü 

Zarf Simgesi altında Mesajlar çıkmaktadır. Okunmayan 5 mesaja kadar bilgiler burada yer almaktadır. 
Tüm Mesajları Oku seçildiğinde tarafınıza gönderilmiş, tüm mesajlar listelenmektedir. 

 

Figure 5- Mesajlar Hızlı Menüsü 

Kişi simgesi altında Kullanıcı Adınız, Şifre Değiştirme ve Çıkış menüleri yer almaktadır.  

Yeni arayüzü ilk giriş sağlandıktan sonra Şifre Değiştir menüsü ile şifrenizi değiştiriniz. 



 

Figure 6- Kişi Hızlı Menüsü 

Sol Menüde tarafınıza verilen yetkiler çervevesinde açabileceğiniz ekranlara ait alt menüler 
bulunmaktadır.  

 

Figure 7- Anasayfa Ekranı Genel Görünüm 

Sağ üstte yer alan Zil Simgesi ile Başvurular altındaki menüler aynı ekranları açmaktadır. Size kolaylık 
sağlayan bölüm ile devam edebilirsiniz. Başvuru ekranları içerik noktasında eski version ile aynıdır.  

Başvuruların detaylarını gördüğümüz ana ekranda Başvuru Bilgileri ve Başvuruya Ait Açıklamalar ilk 
sırada yer almaktadır. 



 

Figure 8- Başvuru Detay - Başvuru Bilgileri 

Başvurular ile ilgili bilgilerin altında İşletmeye Ait Bilgiler yeralmaktadır.  

 

Figure 9- Başvuru Detay - İşletme Bilgileri 

3. sırada yer alan Ürün Bilgileri bölümünde Grup Bilgisi kontrolü ağaç yapısından kurtularak kelime ile 
arama yapılabilir hale getirilmiştir.  

 

Figure 10- Başvuru Detay - Ürün Bilgileri 

Ekranın en altındaki Buton sayısı artmış ve uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir. 

EBYS Aktar butonu ile Başvuru EBYS ortamına Taslak Evrak olarak atılabilmektedir. Yalnız 2 uygulama 
arasında bir entegrasyon söz konusu olduğundan “EBYS servislerine bağlantı sağlanamadı. 
Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz...” mesajı ile karşılaşabilirsiniz.  

Ek Süre Talebi butonu ile Başvuruların 15 günlük içerisinde çözümlenemediği zaruri durumlar için 
süre öteleme işleminin yapılmasını sağlayan ekranın (Figure-12) açılması sağlanır. 

 

Figure 11- Başvuru Detay - Butonlar 



 

Figure 12-Ek Süre Talebi Kayıt/Güncelleme Ekranı 

Ek Süre Talebi Kayıt/ Güncelleme ekranında Ek Süre Talebinin öteleneceği tarih seçilerek, neden bu 
tarihe ötelendiğinin bilgisi ekrana yazılarak kayıt edilir. 

 

Duyurular altında Duyurularım ve Mesajlarım adında 2 alt menu bulunmaktadır. Bu menülerde genel 
duyurular ile size gönderilen mesajlara ulaşabilirsiniz. 

 

Sorgular altında Genel Sorgu Ekranı bulunmakta, bu ekran ile eski versiyonda yaptığınız tüm aramaları 
bu ekran üzerinden de gerçekleştirebilir olacaksınız. 

 

NOT :  Bu yeni beta sürümünde hata aldığınız durumları hata numarası ile Takım Lideri 
arkadaşlarımıza iletebilir, hatanın devam etmesi durumunda eski sürüm üzerinden ilerleyerek devam 
edebilirsiniz. Eski versiyona aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Beta sürümü kararlılıkla çalışana kadar 
eski sürüm yayında kalacaktır. 

http://95.0.208.51:82/LoginForm.aspx  

http://95.0.208.51:82/LoginForm.aspx

