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Ferrari pilotu: İstanbul'da
araba kullanmak çok zor
Ýstanbul’da Formula 1 heyecaný baþladý.
Önceki gün yarýþmanýn yapýlacaðý Ýstanbul Park'ta görüþtüðümüz Ferrari pilotu Felipe Massa, “Bu pistte yarýþmak
kolay; ama Ýstanbul’da otomobil
kullanmak hayli zor.” diyor.

CUMARTESİ

Serkan Taþdelen, küresel ýsýnmaya
dikkat çekmek amacýyla bisikletle
çýktýðý Türkiye turunu tamamladý.
Toplam 7 bin 500 km. kat eden Taþdelen, “Ben elimden geleni yaptým.
Yoruldum; ama buna deðdi.” diyor.
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Ünlü modacýlar sophýa loren tarzýna karþý
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Ekmek Teknesi ile Türk seyircisinin
sevgisini ve ilgisini kazanan Hasan Kaçan, iki yýl aradan sonra "Fesupanallah" adlý yeni bir diziyle izleyici karþýsýna çýkacak. Gýrgýr dergisindeki baþarýlý
tiplemeleri ile tanýdýðýmýz Kaçan, Ustura, Arýza gibi mizah dergileri çýkardýktan sonra nihayet film piyasasýna el attý.
Bir anlamda aradýðý mutluluðu da burada bulan Kaçan’a dizide Ahmet Yenilmez, Cem Davran, Kadir Çöpdemir, Özlem Tekin, Ayþen Gruda, Þafak Sezer
gibi birbirinden ünlü oyuncular eþlik
edecek. Senaryoyu Raci Þaþmaz, Bahadýr Özdener ve Cüneyt Aysan ile birlikte
yazan sanatçý, “Biz yazarken eðleniyoruz, siz de seyrederken eðlenin." diyor.

Nilüfer çiçekleri arasında göl safarisi
FOTOÐRAF: TARIK ÖZTÜRK

‘Fesupanallah', başlasa da izlesek şu diziyi artık!

DİLEK GÜRAY’IN HABERİ 9’DA

Selim Ýleri

Nahid Sýrrý Örik’in Ýstanbul’u
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Küresel ısınmaya karşı 7
bin 500 km pedal çevirdi

Unutulmaz bir hafta sonu geçirmek
isteyen Ýstanbullulara bir teklifimiz
var. Istranca ormanlarýnýn çevrelediði Durusu (Terkos) Gölü, tam size
göre... Yüzmeye deðil; ama doðanýn
keyfini çýkarmaya varsanýz hemen
yaný baþýnýzdaki Durusu’ya uðramalýsýnýz. Hele hele azýcýk macerayý seviyorsanýz deðmeyin keyfinize! Günübirlik gezilerin düzenlendiði göl; içerisindeki balýklar, balýkçýl kuþlar ve
su bitkileriyle doðal bir park görünümünde… Sazlýklar arasýndaki nilüfer
çiçekleri, göle ayrý bir güzellik katýyor. Göl üzerine yayýlan nilüfer
tarlalarýnda kayýkla yapýlan gezinti
týpký masallardaki gibi etkileyici...
SERKAN KARA’NIN HABERİ 16’DA

Sayfa 8’de
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Formula 1’in
minik kopyalarý

HABER SEVÝNÇ ÖZARSLAN
FOTOÐRAFLAR MUSTAFA KÝRAZLI
Formula 1 Grand Prix heyecaný ikinci gününü yaþýyor. Yarýn ise büyük gün. Kimin
birinci olacaðý yarýnki yarýþta belli olacak.
15 günlük aralarla, yýlda 17 kez gerçekleþtirilen
Formula 1, gittiði ülkelere 3 günlük bir heyecan getiriyor. Türkiye’den sonra Ýtalya ve Belçika’da yürekleri hoplatacak olan Formula, -dört yýlda bir yapýlan Dünya Kupasý ve olimpiyatlarýn dýþýnda- en
çok takip edilen yarýþ unvanýna da sahip. Her yýl
250-300 milyon kiþi kendini Formula’nýn hýzýna
kaptýrýyor. Ama bu heyecaný hayatý boyunca yaþayan insanlar da var. 28 yaþýndaki Serhan Acar onlardan biri. Kendisini “F 1 manyaðý” olarak tanýmlayan Serhan Acar’ý tanýyanlar bilir. Üç yýldan bu
yana nefes kesen bu yarýþmayý CNN Türk’te o sunuyor ve yorumluyor. Ama asýl iþi Türkiye Otomobil Federasyonu’nda (TOSFED) sportif direktörlük.
Yarýnki yarýþmada baþ gözetmen olarak görev alacak. Acar’ýn en önemli özelliði ise çoðu F 1 arabalarýndan oluþan 150 parçalýk mini araba koleksiyonuna sahip olmasý. Koleksiyondaki arabalarýn
100’e yakýný yarýþ otomobili. 60’tan fazlasý Formula
1 arabasý. 10’u Formula’nýn efsane pilotlarý Michale Schumacher’in, 15’i de Aytron Senna’nýn bire bir
yarýþlarda kullandýðý arabalarýn modeli. Yani bunlar
gerçekten yarýþmýþ otomobillerin minikleri. Her biri yaklaþýk 25 santim boyunda, bir karýþtan uzun.
Serhan Acar, 1971 ile 2006 arasýnda yarýþan
arabalarý toplamýþ. Koleksiyon, die-cast adýný verilen metal modellerden oluþuyor. Modellere gerçeklik hissi verilmesi için yapýmýnda bir alaþým kullanýlmýþ. Elinize aldýðýnýz zaman bu alaþýmýn aðýrlýðýný hissedebiliyorsunuz. Normal arabalarýn boyandýðý boyayla boyanýyor, cila yapýlabiliyor.
Acar’ýn, ýsrarla belirttiði gibi bunlar maket deðil,
model. Çünkü maketler elle yapýlýyor, model arabalarýn yapýmý ise bildiðimiz araba teknolojisiyle
ayný. Ayrýca bu arabalara ‘oyuncak’, biriktirenlere
de ‘daha büyümemiþ çocuk’ muamelesi yapmak
isteyenlere küçük bir bilgi aktaralým. Modellerin altýnda; “13-14 yaþýndan küçükler için uygun deðildir. Bu kesinlikle oyuncak deðildir. Ölçekli bir modeldir ve koleksiyonerler içindir.” þeklinde bir uyarý var. Serhan Acar ve Türkiye’deki bütün araba koleksiyonerleri www.diecastturk.com sitesinde buluþuyor. 10 yýl önce koleksiyon yapmaya karar veren Acar’ýn araba tutkusu çocukluktan gelen bir
sevgi. Acar, “Aslýnda elektrik mühendisiyim; ama
otomobil ve yarýþlar sevdiðim þeylerdi. Yarýþta gördüðün, televizyonda izlediðin arabanýn minik bir
modeline sahip olmak tutkusu bu. Elimden geldiðince her ay bir-iki araba alýyorum.” diyor. Acar,
arabalarý hobi dükkanlarýndan ve yurtdýþýndan temin ediyor. Türkiye’de son 4-5 yýldýr bu iþ ciddiye
alýnmaya baþlanmýþ. Türkiye’de model otomobil,
uçak ve tekne satan dükkanlarýn sayýsý þu anda 10.
Araba koleksiyonerliði dünyada büyük bir pazar
payýna sahip. Sadece 50-60 adet model üreten firma var. Firmalarýn bu iþten çok ciddi para kazandýðýný söyleyen Acar, “Firmalar Porche’nin, Ferrari’nin modelini üretmek için lisans almak zorunda. Bunun için belli bir bedel ödeniyor. Ve o bedel,
para kazanmak için daha da pahalý oluyor.” diyor.
Araba modelleri Çin’de ve Uzakdoðu’da yapýlýyor. Kalitesine ve detayýna göre arabalarýn fiyatýnýn 50-200 YTL arasýnda deðiþtiðini belirten
Acar, “Bir arabaya 200 YTL verdiðim oldu.” diyor.

Formula 1 yorumcusu Serhan Acar, yarýnki yarýþta baþ gözetmen olarak görevli. Acar’a göre yarýþmayý Ferrari kullanan pilotlardan biri kazanacak.

