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ANA ÖZELLİKLER

Sosyal Etüt Raporlarının hazırlanması

Tapu sözel verilerinin hızlıca projeye aktarılması

Dağıtım editörü ile grafik etkileşimli sorgulamalar 
yeteneği

Dağıtım Editörü sayesinde tüzel kişiliklerin grafik 
üzerinde renklendirilebilmesi

Endeks Hesaplamaları ve görüntülenebilmesi

Mülakat verilerinin kolayca proje entegre 
edilebilmesi

Mülakat verileri projeye girildikten sonra tercihlere 
göre hızlı ve doğru Otomatik Dağıtım yapabilme 

Sürüklü-Bırak ile grafik etkileşimli Dağıtım Editörü

Arazi Toplulaştırması Parselasyon Planı 
hazırlanırken NETMAP ile entegre İfraz menüsü

Proje sonrasında gerekli evrakların ve listelerin 
mevzuata uygun hazırlanabilmesi

Fen Klasörleri ve Tapu Sicil Kayıtlarının 
oluşturulması

Nettop ile Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerini derecelendirme aşamasından tapu 
tescili aşamasına kadar olan bütün iş adımlarını profesyonel şekilde üretir.

Nettop, Netcad’in çevik yazılım geliştirme felsefesi ve mevzuata tam uyumlu projeler üretmesi ile 
kullanıcıların odağında bir üründür. Bu ürünün yol haritası, alanında uzman kullanıcıların geri bildirimlerinden 
ve ilgili kanunları takip edecek şekilde çizilmiştir.

ÖN KOŞULLAR
NETTOP, NETCAD GIS ve NETMAP ile bağımlı üründür.



NETMAP

TEMEL AVANTAJLAR

Mevzuata tam uyumlu projeler

Grafik etkileşimli ile dinamik çalışan dağıtım 
editörü

Tanımlı proje şablonu sayesinde standart veri 
üretimi

Arazi toplulaştırması mevzuatına uygun olarak 
alınabilen listeler

DSİ standartlarına uygun hazırlanan proje 
raporları

TKGM’den alınan tapu sözel verilerinin projeye 
pratik şekilde entegre edilmesi

Endeks haritalarının hazırlanması

Askı Planlarının ve Tescile Esas Parselasyon 
Planlarının hazırlanması

Blokların doluluk oranlarının renklendirilerek 
tespit edilmesi

Mülakat verilerinin kolayca takip edilebilmesi

TKGM standartlarına uygun krokilerin 
alınabilmesi

Projede oluşan verilerin istatistiki açıdan 
değerlendirilmesi için özel tasarlanan Proje Özet 
Raporu

Proje sonucu oluşan parsellerin tarıma uygunluk 
kriterleri, maliklerin blok tercih kontrolleri gibi kritik 
kontroller ile proje verimliliği raporlama

Tescil verileri hazırlama ve bu verileri güncel tapu 
kayıtları ile kıyaslama ve raporlama

Malik ve parsel bilgileri grafik ekranla etkileşimli 
gösterim
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