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zmit zel Seymen Koleji

Magnuslu Eğitim -

Kazan dairelerindeki d n
mler
artt k a Baymak n y ksek verimli
ve ileri teknolojili r nleri de h zla
n plana kmaya ba l yor. Bunun
son rneklerinden biri stanbul da
bulunan ve be bloktan olu an
Odak Sitesi. Konutlardan olu an
sitenin kazan d n
m nde
enerji verimlili i g z n nde
bulundurarak Hollanda n n en
son teknolojisi olan Magnus yer
tipi yo u mal kazanlar tercih
edildi. Bu er evede siteye be adet
Magnus kurulumu yap ld .

5

Devlet İşleri - Biga H

k met Kona

n aat/ Meydan ˙ekmek y

Lectuslu Günler - Habitat
Dönüşümler Son Sürat - Odak Sitesi

Osmanl Devleti nin son
y llar nda in a edilmeye
ba lanan ancak Cumhuriyet in
ilan ndan sonra tamamlanan
ve bu nedenle de hem
Osmanl hem Cumhuriyet
mimarisinin zelliklerini
ta yan ˙anakkale, Biga
H k met Kona n n s tmas
Baymak a emanet edildi.
Baymak, proje er evesinde
10 adet 115 kW lik Lectus
duvar tipi yo u mal kazan n
kurulumunu yapt .

7 bin 755 metrekarelik konut ve 3
bin 546 metrekarelik ticari alan yla
˙ekmek y n dev projelerden
biri olan ve Habitat n aat
taraf ndan hayata ge irilen Meydan
˙ekmek y n de tercihi Lectus lar
oldu. 108 daire ve 21 ticari birimden
olu an, sosyal donat lar ile
sakinlerinin her ihtiyac n biraraya
toplamay hedefleyen projede,
mimarisi ile de rt en kompakt
ve y ksek verimli Baymak Lectus
duvar tipi yo u mal kazanlardan 12
adet kuruldu.

zmit in g zde e itim
kurumlar ndan biri olan ve
1983 ten beri hizmet veren zel
Seymen Koleji nin vizyonu, e itimi
teknolojiyle donatmak ve a n
gereklerine uygun bir e itim
vermek. Kamp s yerle kesinin
kalitesine de ok nem veren
e itim kurumu, vizyonuyla da
rt ecek ekilde Baymak n ileri
teknolojili yer tipi yo u mal
kazan Magnus u tercih etti ve
e itim kurumuna iki adet Magnus
kurulumu ger ekle tirildi.

TEKNOLOJİ

Hangi Dizüstünü

ALMALIYIM?

İşiniz, kendiniz ya da çocuklarınız için bir dizüstü bilgisayar almayı
planlıyorsanız, bu haberi mutlaka okuyun! İşte size fiyat performans dengesi
açısından 2015’in alınabilecek yedi bilgisayarı…
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izüstü bilgisayar
almak zor iş. Eğer
teknolojiye biraz
yabancıysanız,
teknoloji
mağazalarında
sağdan soldan
edindiğiniz
bilgilerle ve satış
temsilcilerinin
ağzına bakarak
sıkıntılı saatler
geçirip en
sonunda ‘haydi
bitsin bu işkence’
minvalinde birini
alıp kurtulmayı
seçersiniz. Aldığınız
makinenin de iyi
olup olmadığı
genelde bir altı ay
sonra anlaşılır ama o
zaman da çok geçtir.
Baymaklife olarak
bunun için size bir
rehber hazırladık.
Yurtdışındaki
bilgisayar dergileri,
popüler İnternet
bloglarını taradık
ve ömrünü bu işe
vakfetmiş kişilerin
incelemeleri
arasından yedi
bilgisayar seçtik.
Bir de satın alma
rehberi hazırladık.

Nelere Dikkat Etmeliyim?
l Dizüstü bilgisayarın
mantığı taşınabilir
olmasıdır. Dolayısıyla
hafif bir cihaz tercih
edin. Nihayetinde
kimse çantasında taş
taşımak istemez.
l Oyun
oynamayacaksınız
kafanızı karıştıran
detaylarla,
anlamadığınız
terimlerle uğraşmayın.
Çoğu insan
bilgisayarını internet’e
girmek ve depolamak
amacıyla kullanır.
Dolayısıyla işlemcinin
yeni nesil, işlemci
hızının da yüksek
olması yeterli. Bir de
hafızasının yüksek
olması iyidir. Gerisi üç
aşağı beş yukarı her
bilgisayar da aynıdır.
Yani işinizi görür.
l Satın almak için dükkan
dükkan gezmeyin.
En temiz teknoloji
alışverişi internet’ten
yapılır, kampanyaları
yakalarsanız uygun
fiyattan alabilirsiniz.

akakce.com,
enuygun.com gibi
siteleri ziyaret
ederek en uygun
nerede satıldığını da
öğrenebilirsiniz.
l İnternet’ten
alacaksanız küçük bir
uyarı ekranın sağında
solunda yazılanları
iyi okuyun. Hele ki
kampanyalı ürünlerde,
indirimler ya da
promosyonlar bazı
şartlara bağlanmış
olabilir. Sonra
“kutumdan promosyon
çıkmadı” diye
üzülmeyin.
l Odaklı olun, ne amaçla
istediğinizi netleştirin
ve ona göre hareket
edin. Bilgisayar
modellerinin çokluğu
alışveriş esnasında
kafanızı karıştırabilir
ve elinizde hiç
kullanmayacağınız
özelliklere sahip
pahalı bir cihazla
ne olduğunu
anlamadan mağazadan
çıkabilirsiniz.
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1) Dell XPS 13

5. nesil Intel Core
işlemci platformu Broadwell
üzerinde 2.4 GHz hızında çalışıyor.
Bunlar artısı. Sadece 1,18 kg ki gayet
iyi. Üstelik de ince. Buna karşılık karbon ve
alüminyum karışımından imal edilen kasası gayet
sağlam. Tasarımı nefis. Çerçevesiz 13 inçlik ekran
olduğundan daha büyük
görünüyor. Çözünürlüğü
çok iyi. Film izlemek
için ideal. Tek şarj
ile 15 saate kadar
kullanım vaat ediyor.
3.250 - 3.500
lira.

2) Apple
Macbook

Buraya özellikle bir modelini yazmadık.
Macbook’ların herhangi birini seçebilirsiniz.
Pahalı mı? Pahalı. Her Apple’da olduğu
gibi. Ama iPhone kullanıcısıysanız değeceğini
bileceksinizdir. Üstelik telefonlarının aksine Apple
bilgisayarlarında 10 senelik ömür sık görülür.
Ama iş için düşünüyorsanız almayın çünkü çoğu iş
yazılımı Windows uyumludur ve nadir de olsa sorun
yaşayabilirsiniz. 4.000 -4.500 lira.

01

- A ra l ı k 2

7) Toshiba
Satellite
Mini Click

5) Lenova
Thinkpad
Yoga 3
Dünyanın en çok satan
bilgisayar markası Lenova’nın
Yoga serisinden ne bulursanız
alın. Üçüncü versiyon
sonuncusu ama öncekilerden
de memnun kalacaksınız. Şık,
dokunmatik ekranlı, hafif,
ince, taşınabilir ve güçlü.
Hafıza kapasitesi inceliğine
göre tatmin edici. 4.000 lira.
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en çok bu özelliği ön plana
çıkartılıyor. 4.500 lira
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6) Asus K555 LB

Bu listede yer alan Dell XPS 13, HP Spectre X360
modellerle benzer özelliklere sahip hatta işlemci
ve işlemci hızında onlardan daha iyi. Üstelik
fiyatı da onların neredeyse yarısı.
Tabii büyük ve biraz ağır 2,3 kg.
Yine de aklınızda olsun.
1.900 lira.

İkisi birarada denilen
tablete de dönüşen bir
cihaz daha. Intel Atom
işlemci ve 1.33 GHz
hızında çalışıyor. Bu
açıdan muadilleri arasında
dikkat çekici. Tasarımı da
gerçekten çok şık. Üstelik
sadece 978 gram. Buna
karşılık kabul edilebilir
bir performans sunuyor.
İki yüzünde de kamerası
olan cihazı seyahatlerde
yanınıza almak için
düşünebilirsiniz.

OTOMOBİL / Toyota Auris

Çirkin Otomobil Yoktur

Ka

AZ MAKYAJ
VARDIR

sım

- A ra lı k 2

56

01

Toyota’nın ‘bakımsız’ modeli Auris, büyük bir estetik
operasyon geçirdi. Bu operasyon işe yaramış görünüyor.
Üstelik aile otomobilinin performansında da yükseliş var.

T

oyota uzun yıllardır sorunsuz,
dayanıklı otomobiller üreten
bir marka olarak hafızalara
kazındı. Fakat unuttukları
bir şey vardı. O da araçların
dış görünüşlerinin her
zaman önemli olduğuydu.
Avrupa’da daha fazla
sevilmek için çalışan Toyota,
tasarıma da el attı ve ortaya
etkileyici modeller çıkarttı.
Auris’te bunlardan biri… LED
teknolojisine kavuşan farlar
artık daha modern ve
çekici bir görünüme
Toyota Auris
sahip. Daha kıvrımlı
hatlar sayesinde
Teknik Özellikleri
klasik Toyota çizgisini
Motor Hacmi
1598 cc
bozmayan Auris, iç
Motor Gücü
132 Hp
mekanda da yenilikler
Maksimum Tork
160 Nm 4400 d/d
sunuyor. Artan işçilik
Şanzıman
7 ileri oranlanmış CVT ve malzeme kalitesi ilk
Maksimum Hız
190 km/s
göze çarpanlar. Daha
0-100 km/s
11.1 sn
yumuşak malzeme
Bagaj Hacmi
360 Lt
kullanılan ön konsol,
Fiyat
82.100 lira
kalite hissini artırırken

deri döşemeler üst sınıfa hitap
ediyor. Yenilenen multimedya
sistemi şık ancak zamanla
alışılabiliyor.
Test aracımızda bulunan 1.6
litrelik benzinli motor 132 Hp
güç ve 160 Nm tork üretiyor.
Atmosferik olmasına rağmen
oldukça atak olan motor
yüksek devirlerde ilerlemeyi
seviyor. 7 ileri oranlanmış
CVT şanzıman, kesintisiz vites
geçişleri ile konfor sunuyor.
Fakat sesli yapısı biraz can
sıkıyor. Düşük hızlarda
yumuşak yapısıyla dikkat
çeken direksiyon biraz hissiz
kalıyor. Fakat sertliğiyle güven
veriyor. Testimiz süresinde
7,8 litrelik ortalama tüketime
sahip olan Auris, kullandığım
güzergaha göre ideal bir
tüketime sahip. Premium
donanım seçeneğinde 82 bin
100 lira olan fiyatı ise sınıfına
göre oldukça iyi.
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KÖŞE / Sağlık

Kalbimizi
Kışa Hazırlayalım

Ö
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ncelikle Baymak Ailesi’nin değerli fertlerine
selamlarımı sunarım. Buradan sizlere iki
ayda bir sağlığınızla ilgili ipuçları vermeye
çalışacağım. Kardiyoloji uzmanı olmam
nedeniyle ilk yazıma kalbimizle başlamak
istiyorum. Çünkü kış kapıda. Soğuğun yüzünü
göstermeye başladığı bu günlerde soğuk
havaların kalbimize etkilerinden bahsetmekte
fayda var.
İnsan vücudu çok hassastır. Normal beden
fonksiyonlarının devam etmesi için bütün
sistemlerin denge halinde çalışması gerekir.
Vücudumuz ısımızı 36-37 derece arasında
muhafaza edebilmek için yazın sıcakta terler,
kışın soğukta üşür, titrer ve damarlarımızı
büzer. Solunum yolu hastalıklarının sık
görüldüğü kış mevsiminde, kalp krizi geçirme
riski de diğer aylara göre üç kat artar ve yaz
aylarına göre maalesef daha ölümcül seyreder.
Peki kış aylarında sıkıntıları bu kadar
artıran sebepler neler? Soğuk havanın
damarlarda meydana getirdiği büzülme,
spazm ve tansiyonu yükseltici etki nedeniyle
göğüs ağrıları ve hatta kalp krizleri artar.
Soğuk hava, kalp ve dolaşım sisteminin
vücudu ısıtmak ve enerji ihtiyacını karşılamak
üzere, daha fazla çalışmasına neden olur.
Hipertansiyon ilaçlarıyla birlikte yazın gayet
iyi giden tansiyonda, kışa girerken tekrar
bozulma eğilimi belirebilir. Yine soğukla
beraber harekete geçen bazı mekanizmalar
kanın pıhtılaşmaya yatkınlığını ve özellikle
krize yatkın kişilerde kalp krizi ve felç
riskindeki artışı da beraberinde getirir. Diğer
yandan, soğuk havayla beraber gelişip yayılan
üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle
kalp yetersizliği hastalarındaki bozulma
ve kalp dokusunun enfeksiyonları da sık
gözlemlenir.
Peki nelere dikkat edelim?
• Kilo kontrolüne dikkat edelim. Genellikle
yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo

Uzm. Dr. GÖKMEN KUM
Kardiyoloji Uzmanı
Bağcılar Eğitim Araştırma
Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkarlığa
bırakır.
l Kalp ve tansiyon hastasıysak ilaçlarımızı
düzenli alalım.
l Koroner arter hastalığı olan, by-pass
olmuş, stent takılmış ya da balonla damarları
açılmış hastaların ve kalp yetmezliği olan
kişilerin bugünlerde grip aşısı yaptırması
faydalı olabilir.
l Düzenli egzersiz yapalım. Egzersiz
yapmak için havanın daha ılık olduğu saatler
veya ev, spor salonu, gibi kapalı ortamlar
tercih edelim. Ancak egzersiz konusunda
alışkın olunan yüksek tempoya özellikle soğuk
havalarda bir anda çıkmayıp vücut ısındıkça
tempoyu yavaşça artırmaya özen gösterelim.
l Bilinenin aksine sabah saatlerinde yapılan
egzersizler kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle
kalp hastalarının öğleden sonrasını tercih
etmesi gerektiğini aklımızda tutalım.
l Tok karnına egzersiz yapmaktan kaçınıp
egzersiz için yemekten en az iki saat sonra ve
midedeki tokluk-dolgunluk hissinin kaybolmuş
olması gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım.
l Kalp hastalarının havanın kirli olduğu
zamanlarda dışarı çıkmamaları, çıktıklarında
ise maske kullanmaları faydalı olacaktır.
l Grip ilaçlarının çoğunda tansiyonu ve
kalp atışını artıran bu nedenle kalbi yoran,
sonunda kalp krizine sebep olabilecek
maddeler bulunduğunu bilelim. Kalp ve
tansiyon hastasıysak grip ilaçlarını kullanırken
hekimimize danışalım.
Her mevsimin kendine göre bir adaptasyon
süreci var ve kalp sağlığı açısından kış mevsimi
biraz daha dikkatimizi yoğunlaştırmamız
gereken bir dönem. Bu nedenle özellikle kalp
hastaları, yoğun risk faktörü taşıyan kişilerin
vücutlarına biraz daha özen göstermeleri
gerekir.
Kışın tüm güzelliğini sevdiklerinizle
“sıcacık” yaşamanız dileğiyle, sağlıkla kalın…

Not: Sorularınızı saglik@baymak.com.tr adresine gönderin, yanıtlayalım.
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KONFORU

İYİCE YÜKSELTMİŞ
ODA TERMOSTATI DA HEDİYEYMİŞ

Üstün Hollanda teknolojili idee ultra küçük yapısı ve sessizliği ile ses getirmeye devam ediyor.
Siz de Premix teknolojisi ile yüksek verimlilik sağlayan yoğuşmalı kombi idee alın,
hem konforunuzu hem de tasarrufu artıran idee oda termostatına ücretsiz sahip olun.

IDEE
ODA TERMOSTATI

HEDiYE

• % 109.2 verim değeri*
• Kompakt ölçüler (54,1cm x 36,8cm x 36,4cm)**
• Sadece 38 desibel***
• Sadece 26 kg****
• 4 yıl garanti*****
* Merkezi ısıtma kısmi yükte verim değeridir. (92/42/EEC’ye göre dönüş suyu sıcaklığı= 30°C için)
** Verilen boyut alt bağlantı seti hariç değerlerdir.
*** Ses değeri 24-28 kW modeller için maksimum güçteki ses seviyesidir.
**** Ağırlık değeri 24-28 kW modeller için geçerlidir.
*****4 yıl garanti süresi yetkili servis tarafından ilk çalıştırma işlemi yapılan idee yoğuşmalı kombilerde geçerlidir.

www.idee.com.tr

444 0 235

• Baymak idee oda termostatı 30 Kasım 2015 tarihine kadar Baymak yetkili bayilerinden alınan Baymak idee markalı
kombinin yanında hediye edilmektedir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Baymak kampanya süresi ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

