NETKAMU Sürüm Notlar
NETKAMU Sürüm Notlar
Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.
Ek kamulatrma ve Kapsam Daraltma raporunda iyiletirmeler yaplmtr.
ABC hesapla ileminde yiletirmeler yaplmtr.
Kamulatrlan tanmaz mallarn envanteri raporunda iyiletirmeler yaplmtr.
Kamulatrlan tanmaz üzerindeki yaplarn ayrntl cetveli raporunda iyiletirmeler yaplmtr.
Tanmaz mal özet-adet,mülkiyet datm tablosu raporlarnda iyiletirmeler yaplmtr.
Beyanname Hazrlama ilemi alnan kroki ve beyanlarda iyiletirmeler yaplmtr.
Parsel bilgileri/lemler/Kurum dosya numaras üret ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
Kamulatrlan tanmaz üzerindeki yaplarn ayrntl cetveli raporunda iyiletirmeler yaplmtr.
Parsel bilgileri/lemler/Etiket Yaz/Malik Kamu Tematik ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
Direk bilgileri/Direk raporu ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
T.C. kimlik numarasnn hane says ile ilgili uyar penceresinin gelmesi salanmtr.
Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalmaktadr.
Malik etiketleri çiziminde gelitirme yaplmtr.
ABC hesapla ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
Beyanname ileminde iyiletirme yaplmtr.
Parsel bilgileri lemler/otomatik kayr olutur ileminde iyiletirme yaplmtr.
TEA anlama tutana, anlamazlk tutana ve gelmemezlik tutana raporlarnn yeni formata göre düzenlenmesi salanmtr.
Tasarruf / Proje Çevir ileminde iyiletirme yaplmtr.

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalmaktadr.
Karayollar Genel Müdürlüü'nün standart tabakalarnda yapt deiikliklere uyum salanmtr.
ABC hesapla ileminde çeitli iyiletirmeler yaplmtr.
Some bilgileri tablosunda iyiletirmeler yaplmtr.
Kamulatrma Bilgileri Raporu ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
Beyanname/ Cepheler Yazlsn ileminde iyiletirmeler yaplmtr.
Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalmaktadr.
Some Editöründe, some koordinatlarnn grafik proje ile dinamik olarak güncellenebilmesi saland.
Kurum Dosya No Üret ilemi için irtifak alannn kriter olarak verilmesi saland.
Tasarruf ekinde toplu veri girii için yeni alanlar eklendi.
Kurum raporlar güncellendi.
Kamulatrma raporlarna yeni alan deerleri eklendi.
Malik Editörüne Ana Ad ve Doum Tarihi kolonlar eklendi.
Tapu sözel verilerinde XLSX dosyalar ile eletirme destei eklendi.
NETCAD 7.0.0.584 GP3 ile uyumlu çalmaktadr.
Kamulatrma raporlarndaki hesaplamalarda iyiletirmeler yapld.
Kamulatrma ablonu tabaka isimlerinde düzenlemeler yapld.
Proje Paketle ileminde çeitli gelitirmeler yapld
NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalmaktadr.
Envanter raporlarnda mera ve orman mülkiyetindeki parsellerin cins bilgisine göre de yazlabilmesi salanmtr.
Malik bilgilerinde TC Kimlik No kolonunda kullanc kaynakl veri girii hatalarn önlemek için basamak says kontrolü salanmtr.
Kamulatrma Envanter Raporlarnda iyiletirme yapld.
Dengeleme ilemlerinde irtifak alanlarnn da dikkate alnmamas saland.

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalmaktadr.
Malik Editörüne TC Kimlik No kolonu eklenmitir.
Tapu Sözel Veri Aktarm ileminde TC Kimlik No aktarmnn da yaplmas salanmtr.
Ölçek deeri girilmemi projelerde düzenleme ölçei kullanlarak beyanname alnmas salanmtr.
Tasarruf Editöründe TC Kimlik No kolonu eklenmi ve arama özellii salanmtr.

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalmaktadr.
Beyanname alnrken oluan alan farklarnn datm yönteminin seçilebilmesi saland.
Beyannamelerde 'geçici irtifak' bilgisinin de yer alabilmesi saland.
Proje Parametrelerinde gelitirmeler yapld.
Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.
Rusça arayüzler düzenlenmitir.

Çeitli iyiletirme ve hata düzeltmeleri yaplmtr.
Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.
Çeitli iyiletirme ve hata düzeltmeleri yaplmtr.
Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.
Parsel editörüne, her bir parselde yer alan bina says otomatik olarak ilenmektedir.
Toplu Beyannamelerin kurum dosya numarasna göre de alnabilmesi saland.
Parselin tamam kamulatrlyor ise ABC hesapla ilemi ile tapu alanlarnn hesap alanlarna eit olarak ilenebilmesi salanmtr.
Çeitli iyiletirme ve hata düzeltmeleri yaplmtr.
Kamulatrma raporlar EPDK standartlarnda otomatik olarak alnabilmektedir.
NETPRO güzergah plan ile oluturulan deerlerin NETKAMU tarafindan dogrudan kullanilabilmesi saland.
Çeitli iyiletirme ve hata düzeltmeleri yaplmtr.
Çeitli iyiletirme ve hata düzeltmeleri yaplmtr.
Kamulatrma proje sahas içerisinde kalan, daha önceden kamu yarar karar alnm olan alanlar ve dier tüm ek kamulatrma alanlar, tarihleri ile
birlikte projeye tanmlanr, bu sayede proje sonuçlarna, çkt ve raporlara eski ve ek kamulatrma alanlarna ilikin tüm deerlerin yansmas saland.
Kamulatrmas yaplacak olan alann güzergah, uygulama projesi önceden yaplan yol, kanal, ENH vb. projelerden alnarak direkt olarak
kamulatrma projesinin güzergah olarak tanmlanabilir. Örnein, projesi tamamlanm bir yolun güzergâh, kamulatrma proje güzergah olarak
tanmlandnda; somelerdeki yarçap ve geçi erilerinin giri ve çk deerleri kamulatrma proje güzergah olarak otomatik tanmlanacak, tüm güzergah
detay bilgileri de plan üzerinde yer almas saland.
TKGM tapu sözel verilerinin (mdb,xml,xls) kamulatrma proje snr içerisinde yer alan parsellere direkt olarak aktarm saland.
Yenilenen ve birçok ilemin otomatize olduu kullanm kolay menü tasarmlar yapld.
Yeni ‘Proje Parametreleri’ ile, projenin en banda tek seferde girilen deikenlerin (kamulatrma cinsi, proje lokasyonu, yüklenici,kontrol ve kurum
bilgileri..vb.), proje sürecinde gerekli olan her aamaya dinamik olarak yansmas, tüm rapor ve çktlarnda otomatik olarak yer almas saland.
Kamulatrma proje sahas içerisinde yer alan parsellere, ‘kamulatrmas tamamlanan parsel’, ‘kamulatrmas devam eden parsel’ bilgisi toplu
olarak veya parsel baznda girilmesi saland. Bu sayede kamulatrma proje sahas içerisinde kalan parsellerin izlenebilmesi ve yönetilebilmesi
parsel baznda salanm oldu.
Kurum baznda hazrlanm ‘standart tabaka yaps’ sayesinde tüm projeler ayn dili konumas saland.
Grafik sözel veri aktarmlarnn proje sürecinin her aamasnda otomatik olarak yaplmas saland.
Beyanname çktlar, kullanc müdahalesi gerektirmeksizin otomatik olarak her kuruma özel hazrlanan beyanname ablonlar kullanlarak alnmas
saland.
Direk mesafelerinin ENH kamulatrma projelerinde tüm proje güzergah için her an dinamik olarak yönetilebilmesini ve hatalarn kontrollü olarak
izlenebilmesini ve düzeltilebilmesini saland. Kullanc, some noktalar arasnda kalan direkler aras mesafelerde var olan hatalar direk editörü
üzerinden annda görür ve istedii düzeltmeler, kolaylkla yaplabilmesi saland.
Direk lokasyonlarnn ekran üzerinden veya koordinat bilgisi girerek deitirilebilmesi, deiikliklerin dinamik olarak projeye yansmas saland.
Direk bilgilerinin excel dosyalarndan projeye direk editörüne aktarlmas saland.
Kamulatrma projeleri için gerekli olan tüm raporlarn excel tabanl ve kurum standartlarnda otomatik olarak hazrlanabilmesi için kurumlara ait
raporlar kurulumlara eklendi.
lemlerin nasl yaplacana yönelik yardm metinleri ve video helpler eklendi.
Netcad 6.0.0.1751 (GP5) versiyonu özellikleri ile tam uyumludur
Rulo Direk koordinatlar Yaz ileminde Direkler Aras Mesafelerin yazlmas salanmtr.
Parsel editöründeki mevki isimleri ve cins isimlerinin karakter says artrlmtr
Parsel Bilgilerine rtifak Süresi kolonu eklenmitir.
letme d parseller PAR_MARK tabakasnda iaretlenmektedir. ISLETME_DISI tabakas olarak ad deitirilmitir.
Parsel Bilgileri -> Ada / Parsel Dosyas, Malik Bilgileri -> Malik Dosyas pencerelerindeki girilen dosya yolunun forma smas salanmtr.
Direk ditöründe salm deeri penceresinde (AB) direk bazl seçenei daima aktif gelmeli süzgece göre salm ve emniyet deerleri girilebilmektedir.
Emniyet mesafesi direk bazl uygulanmamaktadr. Direk bazl süzgeç emniyet deerinin deitirilmesi salanmtr.
Direk raporunda salnm formülünde A ve B katsaylar noktadan sonra 8 haneye çkarlmtr.
Toplu Ölçek Gir ileminde ölçek parametreleri deitirildiinde,ileme tekrar girildiinde otomatik olarak gelen parametreler görülmekteydi.En son
girilen parametrenin pencerede hatrlanmas saland.
Eski kamu alanlar grafikten okunabilmektedir.
Rapor editöründe kullanlan deikenlerin Excel raporlamasnda kullanlmas salanmtr.
Grafik pafta snrlarnn çoklu doru ile çizilip pafta adlarnn parsel bilgilerine ilenebilmesi salanmtr.
Raporlarda kullanlan Parsel kilometre deerleri, ilgili ana parselin merkezine göre çkarlmamas salanmtr
Beyanname alndktan sonra özellikle köe ve cephe yazlar editlenmek zorunda kalnyor.Editleme ileminin daha az yaplr olmas saland.
Mülkiyet datm tablosu almak için, kamulatrma yaplan parsel için malik kayd girildiinde rapora ilemesi için editörü kapatp açmak gerekiyordu,
editör kapatlmadan güncelleme saland.
Parselin kurum dosya numaras yoksa Yardmc lemler/Kurum Dosya No Yaz ilemi bo daire koymamas saland.
AB katsays verilirken direk süzgeci yerine balangç ve biti direk no olarak ayrlmas saland.
Emniyet deeri ve salm deeri ayr pencerelere alnd.
Beyanname almnda beyanname kliesinde aktif fontun default olarak arial gelmesi saland.
Güzergah plan çiz ileminde Kurp örnekleme aral kaldrld.
AB deeri verilirken balangç ve biti direk no verilmektedir. Direk dosyalar someler ve direklerden oluabilir. Some aralarndaki direklerede ayn
deer verilmesi saland.
Güzergah plan editöründe kullanlan “Eksen someden geçsin” ifadesi “Kurp teetleri” olarak düzeltildi
ENH plan çiz ileminde direk yerleimleri kullanc tanml hale getirildi.
Baba ad kolonunun 15 karakterden 30 karaktere çkarld.
Netcad 6.0.0.1723 versiyonu özellikleri ile tam uyumludur.
Toplu beyanname almnda üt snr kaldrld.
Güncel helpler eklendi.

Beyannamede yazlacak alanlarda Tapu alan ve Hesap alan seçenei bulunmaktadr.
Beyannamelerde parsellere cephe bilgileri yazdrlabilir.
Beyannamelerin hazrlanaca klasörler kullanc tanmldr.
Cins ve mevki kolonlarnn karakter ismi artrld.
rtifak alanlarnn toplam deerini otomatik olarak aktarmaktadr.
Mevcut hazrlanm bir direk ablon dosyasndan seçilen direk ile ilgili bilgileri (Konsol boyu, Kamulatrma alan vs) getirebilir. ablon dosyasna
istenilen direk tipi eklenenip silinebilir.
Pafta ismi kolonunda karakter says artrld. Böylece parselin girdii pafta isimleri yazlabilmektedir.
Parsel noktalarna yaz üretebilir.
Genel Parametre degerleri kullanici tanimli raporlarda kullanilabiliyor. Böylece ayarlara girilen il,ilçe,Kurum,Isi yapan bilgileri,Kontrol Müh.,
Onay Tarihleri
Otomatik ABC islemlerinde, A, B, C numaralandirmalari güzergah boyunca daha akillica yapiliyor.
Editör yenilendi.
Kolon bazinda süzgeç yapisi eklendi. Her kolon üzerinden siralama yapilabilir.
Kolonlar istenildigi sekilde kapatilip açilabilir.
Kayit girislerinde bir önceki bilgiler kopyala/yapistir ile yeni kayitlara tasinabiliyor. Böylece kayit girisleri hizlandi.
Obje izleme ile parseller grafik ekrandan izlenebilir.
Parsel bilgilerine cins, fiili durum ve eski kamu degerleri eklendi.
Malik bilgileri girilirken, ayni zaman da parsele ait tapu alan ve cins bilgileri de aktarilabiliyor.
Netmap verileri (IK Dosyalari ) okunabilmektedir. Bu sekilde Takbis XML formatindaki verilerde aktarilabilmektedir.
Grafik irtifak alanlari, otomatik olarak sözel parsel irtifak bilgilerine aktarilabiliyor.
Toplu olarak cins, fiili durum ve mevki bilgileri girilebiliyor.
Isletme disi alanlar tespit edilebiliyor ve bu alanlar diger alanlar ile birlestirilebiliyor. Seçenekli olarak Belirli bir alandan küçük, Kalan alanlar
Kamu alanina veya belirli bir alandan küçük Kamu alanlari Kalan alanlarina dahil edilebiliyorlar.
Editörlere için kullanici tanimli Excel raporlama özelligi eklendi.
Mülkiyet dagitim bilgileri, kamu tüzel kisiler için de toplam kamulastirma alan, parsel sayilari bilgilerini içeriyor.
Toplu beyanname destegi ile Istenilen ölçeklerde beyannameler tek seferde hazirlanabiliyor ve yazdirilabiliyor.
Beyanname sablonu güncellendi
Beyanname hazirlama islemine, Kalan Alanlarin Dengeleme seçenegi eklendi.
Direk tipleri lookup bilgileri olusturuldu, güncellendi. Direk tipleri ve bilgileri, hazir bir listeden seçilebiliyor. Liste kullanici tanimli ve listeye
istenilen sekilde ekleme/güncelleme/silme yapilabiliyor.
Enerji nakil hatti kamulastirmasinda, kamu direk alanlari isimlendirme isleminde iyilestirme.
Salinim parametreleri direk bazli, direk süzgeci belli direklere toplu olarak veya tüm proje için verilebiliyor.
Güzergah plani çizimlerinde Eski güzergah bilgileri silinebiliyor.
Some editörü yenilendi. Spiral giris, çikis bilgileri de düzenlenebiliyor.
Güzergah plani çizimleri, spiralleri de destekliyor.
Güzergah plan çizimlerinde tabaka isimlendirmeleri kanal yerine daha genel olarak güzergah olarak isimlendirildi.
Kesisimleri olustururken, güzergah artis yönüne göre sol tarafta üretilen sinir taslari noktalarina tek numara, sag tarafta üretilen sinir taslari
noktalarina çift sayi olacak sekilde noktalar üretiyor.
Sinir taslari için tabaka ve isimlendirmeleri kullanici tanimli oldu.

Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumlu,
Kamulastirma sinirina göre kamulastirilacak parsellerden kalan kisimlarin alanlarinin, üretim bakimindan ekonomik degeri yok ise bu kalan
kisimlarinda kamulastirmasi yapilacak sekilde program tarafindan otomatik olarak kamulastirma siniri degistirilmektedir. Kalan kisimlardaki
parsellerin alanlari kullanici tanimli olarak girilmektedir.
Parsel Bilgilerinde Raporlar/Mülkiyet dagitim tablosunda Kamu tüzel kisiliklerine ait kamulastirilacak alan toplamlari ve sayilari da
gösterilebiliyor. Örnegin sadece T.C.D.D nin kamulastirmaya giren mülkiyetlerinin sayilari ve toplamlari görülebilir.
Otomatik ABC islemi yapilirken, güzergahin gidis yönüne göre solda kalan A, sagda kalan C ve kamulastirilan alan B olarak adlandiriliyor.
Güzergahin gidis yönüne göre örnegin solda kalan alan yoksa, bu durumda ifraz parsellerinin yeni ismi de A ve B olarak üretiliyor.
Otomatik ABC islemi yapilirken ; Ayni parsel içinde 1'den fazla A,B,C varsa A1,A2 , B1,B2, C1;C2 gibi adlandiriliyor.
Kurum dosya no alfanümerik girilebiliyor.
Malik sayisinin çok oldugu durumlarda ,Beyannamelerde ilgili parselin tek maligi yaziliyor ve sonuna müsterekleri ibaresi konuluyor.
Eski kamulastirma islemi sonuçlanmamis parsellerde tekrar kamulastirma olmasi durumunda Eski kamulastirma alani ayrica girilebililiyor.
(Parsel Bilgilerine eklendi.Fare sag tusa basilmasi ile çikan popup menü ile seçiliyor)
Parsel bilgileri ve malik Bilgileri dosyalarinda kopyalama yapilabiliyor.Parsel Bilgilerinde bir parselin malikleri baska parselde de aynen
alinabiliyor.Parsel ve malik bilgilerine Kayit tasi fonksiyonu eklendi.
Parsellerin tapu alani ve cinsi Malik kayitlari olusturulurken de girilebiliyor.
Güzergah plani spiralleri de içeriyor.
Kilometre yazilari güzergahin gidis yönüne göre solda sagda, kurp içinde, kurp disinda seklinde kullanici tanimli olarak verilebiliyor.
Sinir taslari kurp üzerine de atilabiliyor.
Beyanname kadastro formatina göre de aliniyor. Netcad/modul/kamu/semce dizinindeki Tescil_beyannamesi.ncz seçilerek alinmali.
Tescil Beyannamesinde kurum dosya no da çikiyor.
Isletme disi parseller belirli bir alan kriterine göre belirlenip kamulastirma alanina dahil edilebilmesi isteniyor.Parsel Bilgilerinde Yardimci
islemler/isletme disi parseller islemi ile yapiliyor.
Map/Parsel Editöründe yapilan dengeleme islemine düzeltilecek alanlar fonksiyonu eklendi.Böylece kamu alanlari(B) alanlari dengelemeye
sokulmayacaksa buraya düzeltme verilmesi engelleniyor

