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Armağan Çağlayan

GÖKHAN TÜRKMEN Kİm Bu Aİle?

komutan
Türkiye’nin en önemli televizyon yapım
cılarından Armağan Çağlayan, “Size Anla
tacaklarım Var” adını verdiği tek kişilik, iki 
perdelik gösterisiyle Samsunlularla buluşu
yor. 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye 
arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen 
eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı 
hikayeleri seyirciyle buluşturuyor. Müzik, kahkahanın 
bir arada olduğu “Size Anlatacaklarım Var” sürprizlerle 
dolu.

2005 yılında çıkardığı ‘Büyük İnsan’ şarkısıy
la ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran 
Gökhan Türkmen, ardından çıkardığı ‘Çatı Katı’, ‘Dön’, 
‘Bir Öykü’ ve ‘Bitmesin’ şarkılarıyla ismini müzik dün
yasına adını yazdırdı. 2005 yılında amatör olarak 
seslendirdiği “Büyük İnsan” adlı parçası ile video pay
laşım sitesi Youtube’da beş milyondan fazla dinlenen 
Gökhan Türkmen, dinleyicisiyle buluşmaya devam 
ediyor.

Film, kariyerinin en önemli operasyonunda 
başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu 
duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebil
mek için devraldığı tavuk restoranında iste
meden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar 
ile operasyonda ona destek veren “aile”sinin hikâyesini 
anlatıyor.

Üç kişilik Türk Özel Kuvvetler Timi, Suriye’nin 
El Bab Bölgesinde, özel bir operasyon sırasın
da şehit düşmüştür. Şehitlerin cenazesini 
teröristler ele geçirmek istemektedir. Ancak 
Türkiye üç şehidini geride bırakmamakta kararlıdır. 
Bunun için şehitleri vatana geri getirme görevi Binbaşı 
Tuna Alkan ve üç askerine verilir.
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11 Ekim 2022 Salı
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺150,00

Bedran Güzel
Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Nurgül Yeşilçay, 
Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
Cinegold, Çarşamba Cinemas

Selahattin Sancaklı, Mert Kılıç
Aslıhan Güner, Emre Bulut, Mert Kılıç
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
Cinegold, Çarşamba Cinemas

kon
ser

13 Ekim 2022 Perşembe
21.00
Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro 
1. Kategori ₺300,00 / 2. Kategori ₺250,00
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Her türlü üretimin, her türlü yaratımın durduğu ge
leceksiz bir şehir ya da bir ülke. Her şeyin yok olduğu 
ve bir daha geri gelmediği bir yer. Elinizi attığınız şey
lerin son şeyler olduğunu bildiğiniz bir ortam. 

Paul Auster, benzersiz bir anlatımla, geleceğe gön
dermeler yaparak, yaşamakta olduğumuz dünyanın 
yozlaşması, çıkar kavgaları, savaş çığlıkları sonucunda 
karşılaşacağımız kâbusun izdüşümünü aktarıyor. 
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07 Ekim 2022 Cuma 
21:00 - 23:55
COOL chicken’s SAMSUN
₺80,00

12 Ekim 2022 Çarşamba 
20:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺125,00

14 Ekim 2022  Cuma
20:00
Green Golf&Tennis Club
1. Kategori ₺375,00 / 2. Kategori ₺225,00

nerede ne var

Yazar: 
Paul Auster

Çevirmen:
Seçkin Selvi

Yayınevi:
Can Yayınları

VALS

Salİh Tıraş 

Behzat Gerçeker & 
Enbe Orkestrası

Vals yeni teklisi “Senle İlgisi Yok” şarkısının 
lansmanını şehrin en “Cool” mekanında 
gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor!

3 yıldır çeşitli etkinlik ve mekanlarda 
stand up performansları sergileyen  

Salih Tıraş tek kişilik gösterisiyle COOL Sah
ne’de izleyici karşısına çıkıyor. Yöresel es
inti ve tatlarla bezeli bu gösteri sizleri Salih 

Tıraş’ın karizmatik olmayan yaşamına 
doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Green Yaza Veda Konseri ile Behzat Gerçeker & Enbe 
Orkestrası sizlerle…

kİTAP KÖŞESİSon Şeyler Ülkesİnde

Müfİt Can Saçıntı: 
İtİraz Edİyorum

AŞIK VEYSEL

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan, Müfit Can 
Saçıntı, İtiraz Ediyorum isimli, canlı müzikli 
tek kişilik güldürüsünde, güldürürken düşündürmekle 
kalmıyor, eğlendirirken de düşündürüyor. 

Oyunun canlı müziklerini ise, dünyada ender bulunan 
kontrtenor bir sese sahip Ateş Arya yapıyor… Oyunda 
Kantodan “Rap”e kadar pek çok eğlenceli şarkı yer 
alıyor.

Oyun; Aşık Veyselin küçük yaşta gözlerini kay
betmekten dolayı yaşadığı zorluğa rağmen 
hayata tutunmasını, karşılaştığı zorlukları 
aşmak için verdiği mücadeleyi, yaşama olan 
bağlılığını, içindeki sevgiyi, hoşgörüyü, karşısında
kine duyduğu anlayış ve saygıyı, gözleri görmediği için 
askere gidemediği halde milli mücadele yıllarında is
tiklal savaşına katılmak için nasıl can attığını, içindeki 
Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatmaktadır. Aşık 
Veysel, insanın içinde bulunduğu en zor durumda 
dahi isterse, inanırsa, çalışırsa ve azmederse neler 
başarabileceğini bizlere de tüm dünyaya da göster
miş ve kanıtlamıştır.

ti
yat
ro

ti
yat
ro

tarih
-
saat
yer
-
-
ücret
-

tarih
-
-
saat
yer
-
ücret
-
-

13 Ekim 2022
Perşembe
20.30  
Samsun Büyükşehir  
Belediyesi Sanat  
Merkezi 
1. Kategori ₺166,00
2. Kategori ₺133,00

11 Ekim 2022 Salı
12 Ekim 2022 
Çarşamba
20.00  
Samsun DT AKM 
Büyük Salon 
Tam ₺30,00, 
Balkon ₺20,00
İndirimli ₺20,00
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Kral Şakİr  
Kapadokya Macerası

Dİl Yurdu - Kuyunun 
Dİbİndekİ Taş

Re-Medea

Yeni bir maceraya atılmak için hiç vakit kaybetmeyen 
Kral Şakir’in yeni durağı Kapadokya’dır. Canan, Mirket 
ve Fil Necati de bu macerada yer lerini almışlardır. Tu
ristik gezi gibi başlayan bu hikayede 
karşılaştıkları süpriz olaylar onları 
çok şaşırtacaktır. Canan ve  
Şakir sorunu çözmeye 
çalışırlarken Mirket’in robot
ları da onlara destek olacaktır. 
Tabi bu sırada Fil Necati de 
komikliklerine ara vermeden devam 
ederek izleyenleri her an güldürmeye 
devam edecektir.

Dil Yurdu  Kuyunun Dibindeki Taş. Nazım 
Hikmet’in Talihsiz Yusuf Şiirinden yola çıkarak 
hazırlanan, bir “insan olma” ve “yolculuk hikayesi”.
Bağımsız bir uyarlama, müzikleri, animasyonları, 
tasarımları ile yeni ve özgün bir eser. Nazım ustaya  
120. doğum günü armağanı.

Bir kadın aşkı için nelerden vaz geçer? Aşkını 
kaybetmemek için ne kadar ileri gidebilir? 
Medea mitolojinin en güçlü aşık kadını ve en 
acımasız annesi...

Güçlerini aşık olduğu adamın hizmetine adamış bir 
kadının neden ve nasıl bir canavara dönüşüp, hiç 
kimseyi gözünün görmediği bir intikam sonrası ken
dini savunmasıdır ReMedea... Bilinen “Medea” mitle
rinden yola çıkarak yazılan 
oyun feminist ya da kadın 
düşmanı bakış açılarından 
uzak savunmanın kutsal  
üzerine dizgelenmiştir.
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07 Ekim 2022 Cuma
18:00, 20.00 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Genel Satış ₺91,00 / 3 al 2 öde ₺64,50 /
Hopi %20 İndirim ₺74,90

12 Ekim 2022 Çarşamba
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺68,00

11 Ekim 2022 Salı
20.00 
Düşevi Sahne
₺60,00
13+

08 Ekim 2022 Cumartesi - 09 Ekim 2022 Pazar 
Vezirköprü
0546 694 90 22, #bafraextrem

KANO KAMPI
Issız bir adada macera dolu bir kampa var mısınız ?
89 Ekim 2022 tarihlerinde bir gece iki gün sürecek 
kamp, kontenjan sınırlı olucaktır. Kamp atılacak böl
geye ulaşım katılımcıya aittir. Kamp malzemeleri 
kanolar ile taşınarak adaya ulaşılacaktır. 
Birinci günü: Adaya çıkış, kamp kurma, akşam 
yakılacak odunların toplanması, akşam yemeğinin 
yenmesi, tanışma, ateş başında sohbet ve dinlenme.
İkinci gün: Sabah kahvaltısının ardından kanolar ile 
toplu halde Kanyona doğru yol alma. Fotoğraf, video
çekimi ve molalar ile beş saat kano turu. Kamp 
alanında dinlenildikten sonra saat 16.00 gibi adadan 
ayrılarak dönüş.
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8 Ekim 2022 Cumartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
2. Kategori ₺134,50

nurettİN RENÇBER
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Halk müziğinin 
sevilen ismi 
Nurettin Rençber, 
dinleyicileri ile 
buluşmaya  
hazırlanıyor.
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14 Ekim 2022 Cuma
20:00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
Tam ₺40,00 / İndirimli ₺20,00

Saklı Makamlar
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,
Saklı Makamlar “Vechi Arazbar Klâsik Takım 
ve Bûselik Kararlı Şarkılar” konseri ile Özge Altıntaş 
Özcan şefliğinde dinleyenlerle buluşuyor.
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Elsa Kayıp Hazİne

Sağlık ve Hastane 
İdaresİ Kongresİ

Seramİk Çalıştayı

KaradenİZ 
7. KİTAp FUARI

Pİnokyo

Karlar ülkesinde Anna’nın doğum gününü 
kut lamak üzere hazırlık yapan Anna ve Elsa 
birbirlerine küserler. Bunun üzerine bu olaya üzülen 
Elsa özel gücü sebebiyle sinirlenip, yanlışlıkla bütün 
ülkeyi buza dönüştürür. Anna ve Kristof Elsa’yı tesel
li etmeye çalışırken Olaf gelir ve onlara anne ve ba
balarından kalan kayıp bir hazineden bahseder. Kayıp 
hazinenin peşine düşen kahramanlarımız, maceraya 
atılırlar. Asıl hazinenin dostluk ve sevgi olduğunu öğre
nen Elsa, Anna ve Kristof sevginin gücüyle birbirlerine 
daha çok bağlanıp ülkeyi buzdan kurtarırlar.

Sağlık Yönetimi alanında bilimsel çalışma kongre
si olan “Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”, her yıl 
düzenli olarak farklı üniversitelerin ev sahipliğinde 
gerçekleşmektedir. Kongre Dünya’da ve Türkiye’de 
ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış 
açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri 
getirebilmek amacıyla düzenlenmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, 1114 
Ekim 2022 tarihlerinde uluslararası düzeyde başarılar 
elde etmiş Türk seramik sanatçılarını ağırlayacaktır.
14 Ekim 2022 saat 17.00’da çalıştay sürecine dair film 
gösterimi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde 
İzleyici ile buluşacaktır. Sanatçıların eserlerinin yer 
aldığı karma seramik sergisi açılışı ile devam edecek 
programda davetli sanatçılara ve çalıştay düzenleme 
kuruluna katılım ve teşekkür belgeleri takdim edilecek
tir. Sergi 20 Ekim 2022 tarihine kadar Samsun halkı 
ve sanat severler tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sanat Galerisi’nde gezilebilir. 2126 Ekim 2022 tarihle
rinde ise Atakum Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merke
zi Sergi ve konferans salonunda film gösterimi ve sergi 
tekrar izleyici ile buluşacaktır. Seramik sanatı ile ilgili 
farklı konu ve uygulamaları içeren etkinliğimiz Samsun 
halkına ve sanatseverlere duyurulur.

Fuar, söyleşi ve imza günleri gibi etkinliklerle ziyaretçi
leri ile buluşuyor.

Yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto, 
kütükten bir kukla yapar ve ona Pinokyo adını 
verir. Fakat yaramaz bir çocuk olan Pinokyo, babasının 
sözünü dinlemez, evden çıkmaması gerektiği halde 
evden çıkar. Ormanda kaybolur. Ormanda tanıştığı 
Tilki ve Kedi’nin etkisi ile birçok hata yapar ve istediği 
her şeyi emek vermeden kazanmak ister. Babasından 
habersiz evinden çok uzağa giden ve zor duruma düşü
nen Pinokyo’nun yardımına orman perisi yetişir; ona 

ilgi ve şefkat gösterir. Pinokyo orman perisinin 
yardımıyla artık iyi bir çocuk olmaya 
çalışır. Nihayet babasına ulaştığında, 
Geppetto usta üzüntüden hasta ve 

halsizdir. Ancak Pinokyo’nun geri 
dönmesi onu mutlu eder. 
Orman perisi önce Gepet

to’yu iyileştirir. Ardından çalış
kan, iyi kalpli ve uslu bir çocuk olmaya 

söz veren Pinokyo, Orman peri
si tarafından gerçek bir çocuğa 
dönüştürülür.
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12 Ekim 2022 Çarşamba
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺68,00

13 Ekim 2022 Perşembe - 15 Ekim 2022 Cumartesi
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

11 Ekim 2022 Salı - 14 Ekim 2022 Cuma
Atakum Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merkezi

1 Ekim 2022 Cumartesi - 9 Ekim 2022 Pazar
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi
http://www.karadenizkitapfuarisamsun.com

12 Ekim 2022 Çarşamba
17:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺68,00
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sİNE HAFTA

AVATAR
Yeniden sinemalarda olan filmde; bir hırsız
lık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake 
Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende 
misyonunun başına geçmeye karar verir. 
Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir 
halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, 
dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arası
na karıştığında doğa ile de bütünleşir. 
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James Cameron
Zoe Saldana, Sam Worthington,  
Sigourney Weaver
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)

Vesper

Amsterdam

Dünya’nın ekosisteminin çöküşünden sonra 
distopik bir gelecekte geçen film, çökmüş 
dünyanın çürüyen kalıntılarında yaşamını 
sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kul
lanan, güçlü ve iradeli 13 yaşındaki bir kız olan Vesper’ı 
ve hasta babası, Darius’ı takip ediyor. 

David O. Russell imzalı film, 1930’lu yıllarda kendilerini 
şüpheli konumunda buldukları bir suç zincirinin or
tasında kalan üç dostun hikâyesini anlatıyor. 

ma
ce
ra

dram

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Bruno Samper, Kristina Buozyte
Rosy McEwen, Eddie Marsan
Raffiella Chapman
Cinemaximum (Piazza)

David O. Russell
John David Washington, Margot Robbie, 
Christian Bale
Cinemaximum (Yeşilyurt)

Efsane Takım:  
Bİlİm Kahramanları
Film, geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı 
tehdit eden Sutung’a karşı mücadele eden 
süper kahraman ekibi Efsane Takım’ın hikâyesini an
latıyor. Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın 
oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir 
tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robot
larıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, Kaçkar 
Dağları ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldırmaktadır. 
Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu korkunç haber, 
dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak 
için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne ulaşmıştır.
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Suat Emuce
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt), Samsun
Cinegold, Çarşamba Cinemas

Yasaklı Köy
Küçük oğlu Mehmet için gelin adayı arayan bir 
annenin, yıllar önce istemeyip büyüyle büyük 
oğlundan ayırdığı gelini Nara’nın, kendisine bir kız öner
mesiyle başlar hikaye. Eski gelininin bu önerisini kabul 
etmesindeki sebep ise, Nara’nın da büyü ile onları kont
rol altına almış olmasıdır. Kızı görmeye; dayısı Mehmet, 
anneannesi Melahat ve annesi Fidan’ı götüren Gaffar, 
genç ve sorgulayıcı bir karakterdir. Gaffar, kızın köyüne 
girdikleri an itibariyle tuhaf şeyler görmeye başlar. 
Kumburgazlı ailesinin hüküm sürdüğü bu terk edilmiş 
köyde cinler tüm köyü hakimiyeti altına almıştır.
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Aziz Özuysal
Aziz Özuysal, Mustafa Yoloğlu, Gül Pürçek
Cinemaximum (Piazza), Çarşamba Cinemas
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Yanlış Anlama 2

ÖNE ÇIKANEvrenler Savaşı
Uzaylılar, uzun süredir mahkumlarını insanların beyin
lerine hapsetmektedirler. 2022 yılında, “Gardiyan” 
mahkumların insan beyinlerinden kaçmasını önlemek 
için zamanın kapısını açar. Bu sırada 600 yıl önceki 
geçmişte Muruk isimli sakar bir keşiş, Şimşek Atan Kız 
ile Kutsal Bıçak’ı önce bulmak ve büyük para ödülünü 
kazanmak için rekabete girişmiştir. Muruk’un nehirde 
bulduğu uzay gemisi ile başka bir şok edici başka bir 
gerçek ortaya çıkar.

yönetmen
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Dong-hoon Choi
Ryu Jun-yeol, Kim Woo-bin, Kim Tae-ri
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt)
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Aykut Taşkın
Gülşen Hüseyinli, Yılmaz Gruda, Cemal 
Hünal, Elcan Rasulov, M. Fatih Özkan,  
İslam Mehreliyev
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold

Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu 
çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten  
Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrıl
mayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için 
Bakü’ye giderler. Azerbaycan’ın en eski restoranında 
annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet 
Usta’nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışır
ken, Ceyhun Şef, Azerbaycan’ın geleneksel lezzetlerini 
keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar. İstan
bul’un en çok like alan restoranından, Bakü’nün ara 
sokaklarındaki eski bir resto rana uzanan bu hikayede, 
izleyicileri bol bol kahkaha ve aşk bekliyor.

İçİmdekİ Varlık
Film, kamp için gittikleri bir yerde keşfettikleri 
mağarada mahsur kalan bir grup arkadaşın 
başından geçenleri anlatıyor.
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Mustafa Özer
Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı
Cinemaximum (Piazza)

Yudİ: Yedİ Konuk 
Cİnlerİ
Emekli bir doktor olan Serdar, karısı Nur ve oğlu Onur’la 
beraber Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Onur bir trafik kazası 
sonucu engelli kalmıştır. Aile bütün tedavi yöntemlerini 
denemesine rağmen Onur’un durumu için bir çözüm 
bulamamıştır. Nur’un Onur’u tekrar eski haline getirme 
arzusu yüzünden yapmış olduğu su büyüsü, Yudi’ye biat 
etmiş olan tehlikeli cin kavminin aileye musallat ol
masına sebep olmuştur. Büyünün bozulması ve ailenin 
yaşamış olduğu bu musallattın son bulması için iki gök 
bir araya gelmelidir.
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Doğukan Mısır, Mert Uzunmehmet
Serkan Çolak, Birgül Uluçay, 
Barbaros Andiç
Cinemaximum (Piazza)

Tay
Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri 
olan Ubey’in ahırında dünyaya gelir. Bir 
sabah annesine doğum günü için çiçek top

lamaya çıkar. Ancak döndüğü za man 
annesinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğre
nir. Kendisi de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. 

Annesinden ayrılmak istemeyen Riyah, kaçar 
ve annesinin peşine düşmeye karar verir.

Nurullah Yenihan
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas
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Gülümse
Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya 
tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), 
açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşama
ya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan 
dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta 
kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için 
sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.
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Parker Finn 
Sosie Bacon, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

MİNYONLAR 2:
Gru’nun Yükselİşİ
Film, 70’li yıllarda tarihin en büyük kötüle
rinden biri olma hayali kuran genç Gru ile 
yolları kesişen Minyonlar’ın, kötülükleriyle 
nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan 
Gru’ya yardım etmelerini konu ediniyor.
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Kyle Balda, Jonathan del Val, Brad Ableson
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)
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spor

Samsunspor kazanmak İstİyor
Spor Toto 1. Ligin 8. haftasında Yılport Samsunspor, Samsun 19 Mayıs Stadı’nda yarın saat 19.00’da Gençlerbirliği ile 
karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Bersan 
Duran yapacak. 

Geçtiğimiz haftayı Beyçimento Bandırmaspor beraberliği ile tamamlayan KırmızıBeyazlı ekip bu karşılaşmadan 
mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

 Yılport Samsunspor Gençler Birliği

Samsun 19 Mayıs Stadyumu

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ
8.10.2022 - 19:00




