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Ö NSÖZ

4M çok gereksinim duyulan inﬂaat sektöründe ileri düzey bina tasar›m› uygulamalar›
sunar. ‹ki ﬂirket kardeﬂli¤inden yola ç›k›l›p, çok satan, denenmiﬂ bir yaz›l›m setinin
avantajlar›n› kullan›larak Türkiye koﬂullar›na tamamen uyan, Türkçe konuﬂan, yüksek
kalitede bir dizi yaz›l›m çözümü yarat›lm›ﬂt›r. Entegre yaz›l›m setimiz mimari tasar›m,
yap›sal analiz, tesisat tasar›m› gibi bina yap›m sektörü gereksinimlerini karﬂ›lar ve ABD,
Latin Amerika, Hindistan, Güney Do¤u ve orta Avrupa'da baﬂar› ile sat›lmaktad›r. 4M
yaz›l›m seti aﬂa¤›daki ürünleri içerir:
IntelliCAD: Ak›ll› CAD
IDEA: Mimari tasar›m
STRAD: Betonarme yap› tasar›m›
STEEL: Çelik yap› tasar›m›
FINE-HVAC: Is›tma So¤utma Klima (ISK) tesisat› tasar›m›
FINE-ELEC: Elektrik tesisat› tasar›m›
Bizler ayr›ca ünlü Georgia Tech (GIT) Bilgisayar Destekli Yap› Mühendisli¤i (CASE) ile iﬂ
orta¤› ve güçlü ürünleri GT.STRUDL'›n Türkiye temsilcisiyiz. GT.STRUDL, STEEL ve
STRAD'›n becerilerini ulusal standartlar› destekler biçimde birleﬂtiriyoruz. Tüm
uygulamalar›m›z en son teknoloji standartlar› ile geliﬂtirilmiﬂtir ve kullan›c›ya tam
ba¤›ms›zl›k sa¤layan IntelliCAD motoru üstünde çal›ﬂ›r. 4M yaz›l›m seti tüm bina yap›m
süreçleri s›ras›nda mimarlar, inﬂaat ve makina
mühendisleri aras›ndaki iﬂbirli¤ine katk›da bulunur.
Her uygulman›n k›sa aç›klamas› ve uygulama ile
ilgili en son haberler izleyen sayfalarda yer
ELETRA TEKNOLOJ‹ UYGULAMA ve
almaktad›r. Daha kapsaml› bilgi www.4msa.com.tr
DANIﬁMANLIK LTD. ﬁT‹.
adresindeki sitemizden edinilebilir. Ürünlerin
Menderes cad, 123/1 Buca, 35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 1435 Fax: (232) 448 8977
de¤erlendirme sürümlerini sitemizden indirilebilir ya
www.4msa.com.tr
da size yollamam›z için adresinizi bize iletebilirsiniz.

ELETRA

Yurdumuz CAD pazar›nda üç y›ll›k
haz›rl›k döneminden sonra birinci
haber bültenimizi yay›nlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu süre içinde
bina yap›m süreçlerinin (mimari
tasar›m, inﬂaat, makina, elektrik
mühendisli¤i hesaplamalar›, analiz ve
tasar›m›) tamam›n› destekleyen 4M
yaz›l›m
ürünlerini
mimar
ve
mühendislerimizin iﬂ gereksinimlerine
uygun konuma getirdik. Yaz›l›m
mühendislerimiz
Güney
Do¤u
Avrupa'da onalt› y›ld›r baﬂar› ile
uygulanan 4M ürünlerini ulusal
düzenleme ve standartlara uyumlu,
Türkçe arayüzü ile kullan›labilir k›ld›lar.
Elde etti¤imiz sonuçlar› bu bültende
gururla sunmay› amaçl›yoruz.

KÈsa Haberler
IntelliCAD, IDEA, FINE ve
STEEL'in en son Türkçe sürümleri
‹stanbul YAPI 2004 ve SODEX 2004
fuarlar›nda tan›t›ld›.
4M yurt genelinde at›lgan
kampanyalar›na pek çok yol
gösterileri, çal›ﬂma toplant›lar›, ve
tan›t›m etkinlikleri ile devam ediyor.
CAD endüstrisinde standart
olma
yolundaki
IntelliCAD'in
kullan›m› bilinçli tercihimizdi.
Ürünlerimizin
uluslararas›
pazarlara h›zl› giriﬂi ak›ll› tasar›mlar›
ve kullan›c›lara sa¤lad›¤› CAD
platformu ba¤›ms›zl›¤› sayesinde
gerçekleﬂiyor.
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IDEA

IntelliCAD
IntelliCAD AutoCAD* 'e bilinen en iyi
organizasyonun (www.Intellicad.org) üyeleri ta
üstünde geliﬂtirilmiﬂtir ve her geçen gün CA
standart olmaya do¤ru emin ad›mlarla ilerleme
bügün profesyonel, AutoCAD uyumlu, 3
platformuna uygun bir bedel ile sahip olmay›
tasar›mc› ve mühendis taraf›ndan kullan›ma
üyelerinden olan 4M, en iyi IntelliCAD sür
uluslararas› boyutta sunmaktad›r. 4M IntelliCA
önemli bir varl›¤a sahiptir. Ayr›ca IntelliCAD d
uygulamalar›m›z IDEA, FineHVAC, FineELEC
CAD motoru olarak yer almaktad›r. 4M In
de¤iﬂtirilebilir Türkçe ve ‹ngilizce arayüze sahip

IDEA yaz›l›m setimizin mimari tasar›m ürünüdür. Mimar Fethi
Gerekli önderli¤indeki mimari yaz›l›m geliﬂtirme tak›m›m›z, Türk
mimarlar için yaratacaklar› de¤erleri sürekli artt›rmaya
çal›ﬂmaktad›r. IDEA iki y›l önce Mimarlar Odas› ‹zmir ﬂubesinde
düzenlenen etkinlikler ile tan›t›ld›. O günden bu yana ürün
Türkçe arayüzü ile kullan›l›r duruma getirildi ve dinamik Türkçe
‹ngilizce arayüz dili de¤iﬂimi yeni bir özellik olarak eklendi. IDEA
gerçek 3 boyutlu model tasar›m› teknolojisi üstüne kurulmuﬂ,
tasar›mc›ya s›n›rs›z hareket özgürlü¤ü sa¤layan, nesne tabanl›
bir yaz›l›m ürünüdür. Yetenekleri iyi bilinen di¤er mimari tasar›m
ürünleri ile karﬂ›laﬂt›r›labilir düzeydedir. Kolay kullan›m› ve
fiyat›n›n benzerlerinin alt›nda tutuldu¤u dikkat çekici özellikleri
aras›ndad›r. Bu durumunu özgün, arkadaﬂça, ve güçlü
IntelliCAD motoruna borçludur. IDEA en modern CAD
standartlar›n›, "open dwg" iletiﬂimini destekler ve pek çok
bileﬂeni içerir. Örne¤in, PhotoIDEA yüksek kaliteli, "ray tracing"
fotogerçeklik arac›d›r. WalkIDEA AVI dosyalar› yaratan sanal
gezinti modülüdür.

(*) AutoCAD, AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir de¤erlendirme sürümü
göndermemizi isteyebilirsiniz.

STRAD
FINEHVAC

FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir de¤erlendirme sürümü
göndermemizi isteyebilirsiniz.

FINEELEC
FineELEC elektrik tesisat› için gereksinim duyulan tüm
hesaplamalar› tesisat çizimlerinden ald›¤› veriler ile yapar.
Hesaplama tablolar›, teknik raporlar, malzeme ve maliyet
listeleri, plan görünümü, panel ve blok diyagramlar›, ve ayr›nt›
görünümleri üretti¤i ç›kt›lar aras›ndad›r. Tasar›m bileﬂeni
IntelliCAD'i kullan›r. Hesaplama bileﬂeni uluslararas› standartlar›
desteklemektedir ve yerelleﬂtirme çal›ﬂmalar› devam etmektedir.

FineHVAC
ISK
konusunda
uzmanlaﬂm›ﬂ
makina
mühendislerine yöneliktir. FineHVAC'nin 15 y›ll›k kullan›m
geçmiﬂi vard›r ve pek çok proje bürosonda kullan›lmaktad›r.
Son sürümü Türk tesisat mühendislerinin beklentilerini karﬂ›lar
ve Türkçe arayüzü ile kullan›labilir. Bu durumunu ürün
tak›m›m›za önderlik eden sektörde 25 y›ll›k deneyimli makina
yüksek mühendisi Cevdet Tüzün'e ve tak›m üyemiz makina
mühendisi Atila Y›lmaz'a borçludur. FineHVAC gereksinim
duyulan tüm tesisat hesaplamalar›n› direkt olarak tesisat
çizimlerinden ald›¤› veri ile gerçekler ve bu sayede tüm çal›ﬂma
ç›kt›lar›n› - hesaplama tablolar›, teknik raporlar, malzeme ve
maliyet listeleri ve tüm çizimleri (plan görünümleri, kolon
ﬂemalar›, ayr›nt› çizimler ve benzerleri) - an›nda haz›rlar.
‹çindeki IntelliCAD motoru ile FineHVAC "düﬂünür", "tavsiyede
bulunur" ve kullan›c›ya en iyi ISK çözümünü bir kaç dakikada
haz›rlamas› için yard›mc› olur. Hesaplama bileﬂeni 8 ayr›
modülden oluﬂur; Is› kay›plar›, Tek borulu ›s›tma sistemi, Çift
borulu ›s›tma sistemi, Döﬂemeden ›s›tma sistemi, So¤utma
yükleri, Fan Coil'ler, Hava kanallar› ve Psikrometri.

STRAD 3 boyutlu betonarme yap›lar için ile
analiz ve tasar›m arac›d›r. Özgün ve kolay k
CAD ortam›, statik ve modal analiz yapab
eleman analiz motoru, ve betonarme eleman
tasar›m modülü ile her türlü deprem ﬂartnam
uyarlanabilir durumdad›r. ‹tki (push over), d
(non-linear) ve karars›z (transient) dinamik ana
analizleri yapabilmek için GT.STRUDL* ara
STRAD içine gömülü IntelliCAD üstünde ça
elemanlar çözümleyicisine sahiptir ve en m
standartlara dayanan zengin metodolojik zemin
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n ( A
ticari markas› ve ürünüdür.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› içi
adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir de
göndermemizi isteyebilirsiniz.
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IntelliCAD
IntelliCAD AutoCAD* 'e bilinen en iyi alternatiftir. ITC
organizasyonun (www.Intellicad.org) üyeleri taraf›ndan Internet
üstünde geliﬂtirilmiﬂtir ve her geçen gün CAD endüstrisinde
standart olmaya do¤ru emin ad›mlarla ilerlemektedir. IntelliCAD
bügün profesyonel, AutoCAD uyumlu, 3 boyutlu CAD
platformuna uygun bir bedel ile sahip olmay› düﬂünen binlerce
tasar›mc› ve mühendis taraf›ndan kullan›maktad›r. ITC'nin ilk
üyelerinden olan 4M, en iyi IntelliCAD sürümlerinden birini
uluslararas› boyutta sunmaktad›r. 4M IntelliCAD yurdumuzda da
önemli bir varl›¤a sahiptir. Ayr›ca IntelliCAD di¤er düﬂey pazar
uygulamalar›m›z IDEA, FineHVAC, FineELEC ve STRAD içinde
CAD motoru olarak yer almaktad›r. 4M IntelliCAD dinamik
de¤iﬂtirilebilir Türkçe ve ‹ngilizce arayüze sahiptir.
(*) AutoCAD, AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür.

STRAD

4M IntelliCAD'in
daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için
www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir
de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

STEEL
STEEL inﬂaat yüksek
mühendisi
Emre
ﬁenak›n önderli¤inde
yerelleﬂtirilen
ve
Türkçeleﬂtirilen ilk 4M
ürünüdür. Çelik yap›lar
için en güvenilir ve
esnek analiz ve tasar›m
çözümünü
sunar.
STEEL Türkçe arayüzlü
kullan›mda A.B.Y.Y.H.Y. ve TS 648'e, ‹ngilizce arayüzlü
kullan›mda EC3'e göre uzay kafes analizi ve eleman
tasar›m›na, makas ba¤lant›lar›na, çerçeve ve ba¤lant›
çizimlerine, GT.STRUDL ile arayüze, esnek CAD ortam›na ve
yüksek kaliteli etkileﬂimli grafik görsel arayüze sahiptir.
STEEL'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir de¤erlendirme sürümü
göndermemizi isteyebilirsiniz.

STRAD 3 boyutlu betonarme yap›lar için ileri düzey yap›sal
analiz ve tasar›m arac›d›r. Özgün ve kolay kullan›l›r 3 boyutlu
CAD ortam›, statik ve modal analiz yapabilen güçlü sonlu
eleman analiz motoru, ve betonarme elemanlar için güvenilir
tasar›m modülü ile her türlü deprem ﬂartnamesine kolayl›kla
uyarlanabilir durumdad›r. ‹tki (push over), do¤rusal olmayan
(non-linear) ve karars›z (transient) dinamik analiz gibi ileri düzey
analizleri yapabilmek için GT.STRUDL* arayüzüne sahiptir.
STRAD içine gömülü IntelliCAD üstünde çal›ﬂ›r, kendi sonlu
elemanlar çözümleyicisine sahiptir ve en modern teknik ve
standartlara dayanan zengin metodolojik zemine sahiptir.

GT.STRUDL

(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n ( Atlanta, Georgia, USA)
ticari markas› ve ürünüdür.

GT STRUDL Georgia Tech (Georgia Institute of Technology,
Atlanta, USA) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ kalitesini Nuclear
Regulatory Commission'›n (http://www.nrc.gov) onaylad›¤›,
dünyaca ünlü yap›sal analiz ve tasar›m yaz›l›m›d›r. Ba¤›ms›z ya
da STRAD ve STEEL ile birlikte çal›ﬂabilir. Do¤rusal olmayan
analiz, kablo eleman analizi, do¤rusal olamayan statik ve
dinamik analiz, itki analizi, do¤rusal statik ve dinamik analiz,
burkulma analizi gibi pek çok analizi yapabilir.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir de¤erlendirme sürümü
göndermemizi isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL'›n
daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için
www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi ziyaret edebir ya da size bir
de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.
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Haberler, Etkinlikler
Ticari Fuarlara Kat›l›m
4M her y›l birkaç sergi ve fuara
kat›lmaktad›r. 2003 y›l› içinde Yap›2003
‹stanbul ve Yap›2003 ‹zmir fuarlar›na,
2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda Yap›2004
‹stanbul ve SODEX-ISK fuarlar›na
kat›lm›ﬂt›r.

Yol Gösterileri
‹zmir, ‹stanbul, Ankara, Bursa, Antalya,
Elaz›¤ ve di¤er kentlerde belli
aral›klarla yol gösterileri ve tan›t›m
etkinlikleri düzenlenmektedir. Yerel
da¤›t›c›lar›m›z›n
katk›lar›
bu
etkinliklerdeki
baﬂar›n›n
temel
anahtar›d›r.
Web Sitemiz www.4msa.com.tr
Web sitemiz tüm ürün ve servislerimizi
içerir. Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili
broﬂürleri,
demo
programlar›n›,
de¤erlendirme sürümlerini, kullan›c›
klavuzlar›n› sitemizden sa¤layabilirsiniz.

‹letiﬂim Bilgileri

Üniversiteler ile ‹ﬂbirlikleri
4M üniversiteler ile birlikte çal›ﬂmaya
özen gösterir. Önem verdi¤imiz
üniversite etkinliklerinin sonuncusu
Georgia Tech CASE kurucusu ve
direktörü Dr. Elroy Emkin'in kat›l›m›yla
3,4, 5 Aral›k 2003 tarihlerinde Bo¤aziçi
Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi
ve
Dokuz
Eylül
Üniversitesinde yap›ld›.
Mühendislik Kuruluﬂlar› ile ‹liﬂkiler
4M etkinliklerini sürdürdü¤ü kentlerde
Mimarlar Odas›, ‹nﬂaat, Makina ve
Elektrik Mühendisleri odalar› ve di¤er
teknik eleman dernekleri ile yak›n
iliﬂkidedir. Meslek kuruluﬂlar›, e¤itim
kuruluﬂlar›
gibi,
ürünlerimizin
kullan›m›nda
büyük
kolayl›klar
sa¤layaca¤›m›z
ve
üyelerini
ürünlerimiz ile tan›ﬂt›rmaktan her
zaman zevk duyaca¤›m›z yerlerdir.
Küresel Varl›k
4M ürünleri üç k›tada sat›lmaktad›r.
Komﬂu ülkeler Yünanistan (www.4m.gr)
ve Bulgaristan'›n (www.4msa.bg)
yan›s›ra 4M merkez da¤›t›c›lar›
Almanya
(www.lebedos.com),
Hindistan (www.samhithaindia.com),
ABD
ve
Latin
Amerika'da
(www.quartz.com.uy) yerleﬂiktir.

Fiyat Listesi
IntelliCAD

Menderes cad, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 1435
Faks: (232) 448 8977
www.4msa.com.tr

250,00

IDEA

1.525,00

FINE-HVAC

1.600,00

FINE-ELEC

720,00

STRAD

2.200,00

STEEL

2.200,00

GT.STRUDL

4.250,00

Not: Bir e¤itim kuruluﬂunu temsil ediyorsan›z,
lütfen özel fiyatlar›m›z› sorun.

Lütfen aﬂa¤›daki kuponu doldurup bize iletin. Bilgi gereksinimizi karﬂ›lamaktan zevk duyaca¤›z.

‹sim:........................................................
ﬁirket:......................................................
Adres:......................................................
ﬁehir:.......................................................
Telefon:...................................................
Faks:.......................................................
e-mail:.....................................................

Haber bültenlerinin yollanmas›n› istiyorum
Aﬂa¤›daki ürünler ile ilgili bilgi istiyorum:
IntelliCAD
IDEA
FINE-HVAC
FINE-ELEC
STRAD
STEEL
GT.STRUDL

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Yarat›c› Bina Ta
‹leri Düzey CAD

MATEK Mühendislik Ltd. ﬁti.
Mehmet Alt›ntaﬂ,
Ulusoy Bulvar›, 88. Sokak,
M. Azizo¤lu Apt., No:1/6 ANTALYA
(242) 248 24 59
MESUT DO⁄AN Mühendislik Ltd. ﬁti.
Mesut Do¤an,
Burhanettin Onat Caddesi,
No:57/8 ANTALYA
(242) 312 15 80

BURSA
HAVARS Ltd. ﬁti.
Volkan Arslan,
Gazc›lar Caddesi, Petek Bozkaya ‹ﬂhan›,
C-Blok, No:202 BURSA
(224) 271 92 98

ELAZI⁄
ZIRHLIO⁄LU Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fatih Dündar,
Bosna Hersek Bulvar›,
Mühendisler ‹ﬂ Merkezi ELAZI⁄
(424) 212 79 04

GAZ‹ANTEP
B‹LMAR Bilgisayar ve Büro Makineleri
San.Tic. Ltd. ﬁti.
Ahmet O¤uz Çapan,
‹ncilip›nar Mahallesi 4.Cadde, Say›n ‹ﬂmerkezi,
No:6 ﬁehitkamil - GAZ‹ANTEP
(342) 232 80 03

BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan,
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy - ‹STANBUL
(212) 212 71 81
GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli,
Selçuk Sokak No:5/2 Bebek - ‹STANBUL
(212) 263 84 81, 263 84 82
KL‹MASAN Ltd. ﬁti.
Cevdet Tüzün,
Fulya Mahallesi, Ayﬂecik Sokak, No:29/A,
Murat Apt. Mecidiyeköy - ‹STANBUL
(212) 211 19 20

‹ZM‹R

Bilgi ‹stek Kuponu

Hab

ANTALYA

‹STANBUL

($)

Ha

GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli,
Mustafa Tuzcuo¤lu ‹ﬂhan› 1473 Sokak, No:5,
Kat:3, Ofis:301 Alsancak - ‹ZM‹R
(232) 464 49 33
‹DA Tasar›m Dan›ﬂmanl›k
Fatih Ertekin,
Mimar Sinan Caddesi,
No:39 35 477 K›s›kköy - ‹ZM‹R
(232) 257 63 90
KAMAS Kal›p Ltd. ﬁti.
Fahriye Ulaﬂ,
Ayd›n Asfalt›, ‹zmir Caddesi,
No:18 Yaz›baﬂ› - Torbal› - ‹ZM‹R
(232) 853 80 59, 853 83 37, 853 88 41, 853 87 85

4M çok gereksinim duyulan inﬂaat sektöründ
sunar. ‹ki ﬂirket kardeﬂli¤inden yola ç›k›l›p,
avantajlar›n› kullan›larak Türkiye koﬂullar›na t
kalitede bir dizi yaz›l›m çözümü yarat›lm›ﬂt›r.
yap›sal analiz, tesisat tasar›m› gibi bina yap›m
Latin Amerika, Hindistan, Güney Do¤u ve ort
yaz›l›m seti aﬂa¤›daki ürünleri içerir:
IntelliCAD: Ak›ll› CAD
IDEA: Mimari tasar›m
STRAD: Betonarme yap› tasar›m›
STEEL: Çelik yap› tasar›m›
FINE-HVAC: Is›tma So¤utma Klima (ISK) tes
FINE-ELEC: Elektrik tesisat› tasar›m›
Bizler ayr›ca ünlü Georgia Tech (GIT) Bilgisaya
orta¤› ve güçlü ürünleri GT.STRUDL'›n Türkiy
STRAD'›n becerilerini ulusal standartlar›
uygulamalar›m›z en son teknoloji standartla
ba¤›ms›zl›k sa¤layan IntelliCAD motoru üstünd
süreçleri
mühendisl
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