
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 16-23 ARALIK
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

pİNHANİ

Evgeny Grinko

kon
ser

kon
ser

Pinhani, 18 Aralık akşamı 19 Mayıs Üniver
sitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalı 
Spor Salonu’nda sizlerle...

Müzikle çocuk yaşlarında tanışan Rus mü
zisyen Evgeny Grinko, 2010 yılında çeşitli 
platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Valse 
bestesini yazdı. 2014’ten bu yana, şehirden uzaklaşıp 

ormandaki küçük bir evde yaşayan Grinko, 
yeni besteler yazmaya ve belgesel film
ler için müzik yapmaya devam ediyor. Tiny 
Mouse Tales albümü için “Plaktan duymaya 

alıştığım bazı eski masalların atmosfe
rini yeniden yaratmaya çalıştım.” 

diyen Evgeny Grinko, büyülü 
müziğiyle dinleyicilerini 

adeta zaman
da yolculuğa 

çıkarıyor.

Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir 
fenomen haline gelen devam halkası; bu 
defa James Cameron’un yaratmış olduğu 
öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem 
de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Av
atar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve 
Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak 
onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden 
Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere 
Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Şımarık ve 
masum, 
tombul bir 
ev kedisi 
olan Marnie, Sunshine 
hanesinde rahat ve 
pohpohlandığı bir hayat 
yaşar. Aile evinden dışarı 
hiç çıkmayan Marnie, 
gerçek dünyayı yalnızca 

en sevdiği dedektif suç TV şovlarında gördüğü ka
darıyla bilmektedir.

tarih
saat
yer
-
ücret

tarih
saat
yer
-
ücret

18 Aralık 2022 Pazar
20:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın  
Taşmektepligil Kapalı Spor Salonu
201,50₺ (Genel giriş)

23 Aralık 2022 Cuma
20:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın  
Taşmektepligil Kapalı Spor Salonu
350₺- 600₺ (Tam)

Avatar: Suyun Yolu

Ajan Kedİ

ak
si

yon

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

James Cameron
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Wolfgang Lauenstein,  
Christoph Lauenstein
Paribu Cineverse (Piazza), Çarşamba  
Cinemas
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nerede ne var

Ruhunuzun en derinlerinde mücadele edecek 
gücünüzün kalmadığını hissettiğinizde okuyabi
leceğiniz, size her zaman bir umut olduğunu hatır
latacak bir kitapla tanışmaya ve sıcacık dostluklar 
kazanmaya ne dersiniz? Booklist’in “Bu kitabı beğen
memek ya da unutmak olanaksız.” sözleriyle ifade 
ettiği, Sadako Sasaki’nin umut dolu ve bir o kadar da 
hüzünlü hayatını konu alan eser; bir çocuk kitabı olsa 
da taşıdığı evrensel mesajlarla yediden yetmişe her
kese hitap ediyor. Gelin, kalplerdeki umudu yeşerte
cek unutulmaz bir öyküye can veren Sadako’nun 
hikâyesine birlikte tanık olalım.

Yazar: 
Eleanor Coerr

Çevirmen: 
Zuhal Yeke

Yayınevi:
Beyaz Balina Yayınları

kİTAP KÖŞESİsadako

KENT BELLEĞİ 
SÖYLEŞİLERİ

Kent Belleği Söyleşileri  
kapsamında yapılan  
Samsun - Evvel Zaman 
İçinde söyleşisinde konu 
olarak “Geleneksel Sanatlar, 
Konaklar ve Türk İslam  
Sanatları Merkezi” ele  
alınacak.  

Söyleşiye konuk olarak 
Doç. Dr. Hayrunnisa Turan  
katılacak.

söy
leşi

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

17 Aralık 2022 Cumartesi
17:00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz
0362 234 34 54 / 0362 431 10 12

19 Mayıs Akşamları “Bestekarların Dilin
den” konserlerinde bu kez Munir Nurettin 
Selçuk’un bestelerine yer verilecek. Özge Altıntaş 
Özcan şef liğindeki Samsun Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu, dinleyici lerle buluşuyor.

19 Mayıs Akşamları kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
yaş

16 Aralık 2022 Cuma 
19:30
Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne)
40₺ (Tam), 25₺ (Öğrenci)
13+

SEVGİLİ DOKTOR ti
yat
ro

Konservatuvar Tiyatro bölümü öğrencileriyle 
beraber hazırlanan Anton Çehov’un öyküle
rinden Neil Simon’un uyarladığı ‘’Sevgili Dok
tor’’ Oyunu 18 Aralık Pazar Saat 19:30 da SBB 
Sanat Merkezinde sergilenecektir. Güldürü ağırlıklı 
oyunumuzun süresi yaklaşık 1 saattir.

tarih
saat
yer
ücret

18 Aralık 2022 Pazar
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
ücretsiz

SEMİCENK kon
serGerçek adı Cenk Baş olan Semicenk, 2019 

yılında O Ses Türkiye yarışmasına 
katılmıştır. Başarılı bir performans 
göstererek yarı finale kadar iler
lemiştir. Söz ve müziği kendisine 
ait olan “Düşer Aklıma” parçası ile 
dikkatleri üzerine çekmiştir. 2021 
yılında paylaştığı şarkı kısa bir 
sürede Youtube’da 20 milyondan 
fazla dinlenmiştir. Semicenk 
22 Aralık tarihinde sevenleri 
ile buluşuyor!

tarih
saat
yer
-
ücret
bilgi

22 Aralık 2022 Perşembe
20:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın  
Taşmektepligil Kapalı Spor Salonu
210₺ 
0535 725 28 55
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tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

20 Aralık 2022 Salı  / 21 Aralık 2022 Çarşamba
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon
15₺ 
8+

21 Aralık 2022 Çarşamba
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
180₺ 
8+

17 Aralık 2022 Cumartesi
19.30
Samsun Canik Kültür Merkezi
100₺ (Tam)
13+

17 Aralık 2022 Cumartesi
19.00
Bulvar AVM Kültür Salonu
60₺ (Tam)

1 Kadın ve 1 Erkek.. Bir
birine aşık ama bir o 
kadar da burnunun dikine 
giden bir çift. Tanışmaları ile 
başlayan hikayeleri geçmiş 
zaman, şimdiki zaman ve 

gelecek za man içinde geçen, 
seyircilerin de oyunun içine 

dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkile
rinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden bir 
şeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.

Bir tarafta krallık yasaları. Bir tarafta 
kardeşini inancına göre gömmek isteyen bir 
kadın.
Herkes haklı olabilir mi?
Herkes haklı olduğunda kaos önlenebilir mi?

Nazım 
Hikmet’in 
Talihsiz Yusuf 
Şiirinden yola çı
karak hazırlanan, 
bir “insan olma” ve 
“yolculuk hika yesi”. 
Bağımsız bir uyar
lama, müzikleri, 
animasyonları, 
tasarımları ile yeni 
ve özgün bir eser. 

KÜÇÜK BİR AŞK 
MASALI

ANTİGONE
dİL YURDU - KUYUNUN
DİBİNDEKİ TAŞ

ti
yat
ro

ti
yat
ro

ti
yat
ro

BİNBİR GECE  
MASALLARI

şen makasti
yat
ro

ti
yat
roDünyaca ünlü “1001 Gece Masalları”, çok 

büyük bir coğrafyanın ve insanlığın ortak 
mirası. Şehrazat anlatır, Hükümdar Şehriyar dinler… 
Bu kez Şehriyar’ın gözünden takip ediyoruz masalları, 
onun dünyasına giriyoruz. Ama bu kez karanlık, taviz
siz ve sert.

Şen Makas’ta seyirciler bir kuaför salonundaki olayın 
tüm ayrıntılarına tanıklık ederek hem oyuna katılıyor
lar hem katıla katıla gülüyorlar. Kuaför salonuna 
sızan katili oyunculara soru sorarak belirleyen sey
ircinin oy oranına göre oyunun sonu değişiyor. Her 
gece farklı oyun oynanıyor. Oyunun sosyal medya 
kullanımının yoğunlaştırıldığı yeni versiyonu, Nedim 
Saban tarafından yepyeni bir yorumla Schwarzkopf 
ana sponsorluğunda sahneleniyor.

Buse Sİnem İren stand
upBuse Sinem 

İren; oyuncu, 
komedyen ve sanat tarih
çidir. BKM Açık Mikrofon ile 
başlayan stand up serüveni, 
tek kişilik showuyla Türki
ye’yi ve Avrupa’yı gezerek 
devam etmektedir. İnsan 
davranışlarını ve ortam
ları analiz etme yeteneğini 
standuplarında eğlenceli 
şekilde sunmaktadır.
tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

21 Aralık Çarşamba
20.30
COOL chicken’s 
145₺
18+

23 Aralık 2022 Cuma
20.00
Düşevi Sahne
79,50₺
12+
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Larla G.

Rigoletto

Uygulamalı  
Gİrİşİmcİlİk Eğİtİmİ

stand
up

ope
ra

eği
tim

Sosyal med
yada aynı 
isimle içerikler de üreten 
genç komedyen, “Param
parça Aşklar Avukatlar” ve 
“Sıkılmışlık” isimli gösteri
lerinden ilkinde; avukatlar 
ve avukatlık üzerine mese
leleri ele alıyor.
tarih
saat
yer
ücret
yaş

16 Aralık 2022 Cuma
20.30
COOL chicken’s 
125₺
18+

tarih
saat
yer
ücret
-

tarih
saat
yer
bilgi
ücret

17 Aralık Cumartesi / 19 Aralık Pazartesi 
20.00
Aydın Gün Salonu
115₺ (1. Kategori) / 60₺ (2. Kategori)  / 
60₺ (Balkon Tam)

21, 22, 23 Aralık 2022
10:00-16:00
Samsun Teknopark
https://forms.gle/Y7ATnCVzRZHWESbD6
ücretsiz

Kambur saray 
soytarısı Rigolet
to’nun her kesten sakındığı 
ve hayattta tek varlığı olan 
kızı Gilda, çapkın Mantua 
Dükü’ne aşık olur. Bunu 
fırsat bulan dük, Gilda’ya 
sahip olur. Rigoletto bunu 
kabullenemez ve öç al
maya karar verir. Gilda 
sevgilisinin hayatını kur
tarmak için kendisini kur
ban eder ve dükü öldür
meye karar verir.

17 Aralık Cumartesi günü prömiyeri yapılacak olan 
Rigoletto operasını Samsun Devlet Opera ve Balesi 
sergileyecek. 19 Aralık Pazartesi günü tekrardan izley
icilerle buluşacak.

Genç girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda 
bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluk
larının farkına varmaları, iş fikirlerine yönelik iş mod
elini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları 
amacıyla 212223 Aralık 2022 tarihlerinde Samsun 
Teknopark’ta Samsun Büyükşehir Belediyesinden 
Gülsüm Ayan tarafından 3 gün sürecek Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi verilecektir.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

17 Aralık 2022 Cumartesi
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
75₺ (Tam), 50₺ (Öğrenci)
8+

18 Aralık 2022 Pazar
20.00
Düşevi Sahne
80₺ (Tam)

Bu Da Geçer Yahu ti
yat
ro

”Bu da Geçer ya Hu” işgal acısı çeken İstan
bul’un, her ne pahasına olursa olsun mü
cadele eden insanlarını anlatıyor… Savaşın 
tozu dumanı, işgalin hüznü içinde gülümseten 
bir kesit sunuyor….

Sessİz Düşen Ağaç – 
Tİyatrograf

ti
yat
ro“Ormanda bir ağaç düşmüş. Ama sesini duy

acak hiç kimse yokmuş. Gerçekten düşmüş 
mü ağaç? Yoksa devam mı edeceğiz gözümüzün gör
mediği şeylerin varlığını inkâr etmeye...”

İşte bu soruyu sorarken bulmuş kendini “O”. Sürekli bu 
soruyu soruyormuş kendine. Sürekli bu soru geçiyor
muş aklından. Soruyu sormaktan arta kalan kısacık 
zamanda da cevabını arıyormuş aklı erdiğince. Ben 
O’yum, sen O’sun, biz O’yuz. Ama bu bizim hikayemiz 
değil. Bu onun hikayesi. Bırakalım da O anlatsın...
Oyun tek kişilik bir sirk edasıyla tek bir oyuncunun, 
birden çok karakteri aynı kimliğin parçalarıymışçası
na en uç noktalarında sergilemesi ve bu karakterler
in seyircisiyle yüzleşmesini konu alıyor. Yüzleşmenin 
amacı ise seyircinin zihnine bir tohum ekip malum hale 
gelen soruya cevap bulamamak...

Bir sanatçı, seyirci olmadan var olabilir mi?

YENİ TÜRKÜ kon
serModern ve geleneksel enstrümanları Batılı 

bir şarkı yapısıyla harmanlayan ve onu Ege 
ve Akdeniz ruhuyla şekillendiren Yeni Türkü, 
dinleyicisiyle buluşuyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi

16 Aralık 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
280₺ 
6+
0549 399 99 88 - 0553 857 61 34
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Eni’nin Kalbi, duyguları, en çok da sevgiyi 
ele alan; sevgiye farklı açılardan bakan iki 
çocuğun maceralarını anlatan bir çocuk operası. Mano 
annesinden ayrılmak zorunda kalınca onu çok sevdiği 
için acı çektiğini düşünüyor. Bu nedenle de sevginin 
kötü bir şey olduğuna karar veriyor. Kimse acı çekmes
in diye de sevgiyi yok etmek istiyor. Yavaş yavaş insan
ların kalbindeki iyi ve güzel duyguları alarak sevgiyi yok 
edecek bir iksir yapmaya başlıyor. Eni ise onun tam 
tersi, sevginin acıları dindiren ve tüm zorluklara dayan
ma gücü veren en önemli duygu olduğunu düşünüyor 
ve Mano’ya karşı mücadele ediyor. Biri sevgiyi yok et
mek, diğeri ise yeniden insanların kalbine yerleştirmek 
isteyen kahramanlarımız bunun için gerekli olan kay
nağa yani “anahara”ya ulaşmak zorunda.

tarih
saat
yer
ücret

21 Aralık Çarşamba
10.30
Zehra Yıldız Salonu
25₺ (Tam)

tarih
saat
yer
-
ücret
yaş

17 Aralık 2022 Cumartesi
13.00 / 15.00
Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Sanat Merkezi
62₺
2+

ço
cuk

ço
cuk

pİNOKYO

Enİ’nİn Kalbİ

Pinokyo, minik seyircile
riyle buluşuyor...

Nİce Müzİkler  
Pİyano ve Oda 
Müzİğİ Konserİ

kon
ser

Prof. Dr. Olga HASANOVA’nın düzenlediği kons
er, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Kampüsü’ndeki Devlet Konservatuvarı Konser Sa
lonu’nda gerçekleşecek.

Librettosu, Romantizm akımını kullanan Fransız 
yazar Prosper Mérimée’nin İspanya gezisinden 
yola çıkarak yazdığı Carmen isimli romandan uyar
lanan ve Georges Bizet’nin aslında opera için beste
lediği, İspanya’nın Sevilla kentindeki bir tütün fabri
kasında çalışmakta olan asi güzel Carmen’in Don Jose 
ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk 
ilişkisini anlatan “Carmen” eseri, bu sezon da muh
teşem müziği ve sahneyi dolduran görselliğiyle izle
yicilerin karşısında olacak.

tarih
saat
yer
-
-

21 Aralık 2022 Çarşamba
15:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Kampüsü - Devlet Konservatuvarı Konser  
Salonu

Sİhİrbaz Gösterİsİ 
ve Baloncuk Partİsİ

gös
teri

Limon Sanat Organizasyon’un düzenlediği müzikli, 
danslı çocuk oyunu “Sihirbaz Gösterisi ve Baloncuk 
Partisi” seyircisi ile buluşuyor. Bu muhteşem oyunu 
kaçırmamak için hemen yerinizi alın.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

18 Aralık 2022 Pazar
13.00 / 15.00
Samsun Lovelet Avm Salonu
50₺ 
2+

22 Aralık 2022 Perşembe
20.00
Aydın Gün Salonu
60₺ 
7+

Carmen ba
le
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sİNE HAFTA
Çakallarla Dans serisinin altıncı filmin de, ekibin 
maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Çakallarla Dans 6

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Murat Şeker
Şevket Çoruh, Timur Acar, Hakan Bilgin, 
Didem Balçın, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

ko
me

di Gizlice ağaç eve giren iki hazine avcısı, yan
lışlıkla geçmişe gidince Nasreddin Hoca ve 
çocuklar onları geri getirmek üzere peşlerinden gider
ler, hazine avcıları orada hapse girince her şey halloldu 
düşüncesiyle geri dönerler fakat geri geldiklerinde 
dünya tamamen değişmiştir, hayatlarını eski haline 
döndürmek için tekrar geçmişe gitmek zorundadırlar.

Nasreddİn Hoca: 
Zaman Yolcusu

KURAK GÜNLER

ÖĞLE GÜNEŞİNDE
YILDIZLAR

ani
mas
yon

dram

dram

yönetmen
sinemalar
-

Nurullah Yenihan
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

Nişanından bir gece önce Müjde’nin çalıştığı 
kulübe giden Bulut’un karşısına eski sevgili
si çıkar ve hamile olduğunu söyler. Nişanlısı 
Leyla’dan ayrılmazsa basına konuşup büyük 
gürültü çıkartacaktır. Açmazdan kalan Bulut nişandan 
kaçmaya karar verir. Ancak arabasına saklanan davet
siz bir misafir vardır; Müjde. 

Hollywood’da ve Salinger Yılım’dan tanıdığımız Margaret 
Qualley ile oyuncumüzisyen Joe Alwyn’in iki âşığı can
landırdığı Öğle Güneşinde Yıldızlar, Nikaragua’da geçen 
tutku ve heyecan dolu, romantik bir aksiyon.

yönetmen
oyuncular
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Ömer Faruk Yardımcı
Ahmet Kural, Mehmet Özgür, Ecem Erkek
Paribu Cineverse (Piazza)

Claire Denis
Margaret Qualley, Benny Safdie, Joe Alwyn
Paribu Cineverse (Piazza)

Müjdemİ İsterİm ko
me

di

Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği 
burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddi
yetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey 
olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir say
gıyla karşı lanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen 
ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. 
Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki 
gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf 
olmak iste mese de ona karşı yükselen homurtular, onu 
yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat’a yak
laştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye 
sıkışıp kalır.

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Emin Alper
Erol Babaoğlu, Ekin Koç, Selahattin Paşalı 
Paribu Cineverse (Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold
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spor

Başladığı günden beri futbolseverlere büyük heye
can yaşatan Bölgesel Amatör Lig’de 4 Samsun 
takımı birbirinden zorlu rakipleri ile karşı karşıya 
gelecek. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta yer alan 
Samsun takımları 12. hafta müsabakasında birbirin
den zorlu rakipler ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 
olarak Karasamsunspor evinde 17 Aralık Cumartesi 
günü Tokat Plevnespor’u konuk edecek ve bu maç 
saat 13.00’da başlayacak. 

18 Aralık Pazar günü oynanacak müsabakalarda ise 
Çarşambaspor deplasmanda lider Niksar Belediye
spor ile zirve mücadelesine çıkacak. Yine Atakum 
Belediyespor’da deplasmanda Görelespor ile saat 
13.00’da karşılaşacak. 

Son haftalarda oynanan 3 maçta 2 beraberlik 1 
mağlubiyet alan Samsun Büyükşehir Belediyespor 
ise evinde 1926 Bulancakspor’u konuk edecek. Bu 
müsabakanın başlama saati ise 14.30 olacak. 

bal’da son 2 haftA

Potada 
fırtına 
gibi esen Yılyak Samsunspor 
Basketbol, 18 Aralık Pazar günü  
Ankaragücü’nü konuk edecek. 
Saat 15.45’te başlayacak mücadele 
SBB TV ekranlarından naklen 
yayınlanacak. 

Türkiye Basketbol 1. Lig’de boy 
gösteren Yılyak Samsunspor 
Basketbol, potada pazar günü 
yine zorlu bir müsabakaya çıka-
cak. Kırmızı-Beyazlı ekip  
İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor 
Salonu’nda oynanacak maçta 
Ankaragücü ekibini konuk  
edecek. Saat 15.45’te oynanacak 
olan dev müsabaka Youtube /  
SBB TV ekranlarından naklen  
yayınlanacak.

Samsun zoru sever 

Süper Lig hayali ile yola devam eden ve 9 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Samsunspor, 
deplasmanda 17 Aralık Cumartesi günü Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto TFF 1. Lig 18. hafta müsabakasında Yılport Samsunspor, deplasmanda yarın 
kendisiyle aynı puana sahip Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. 

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 13.30 olacak. 
Bu kritik müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak ve TRT Spor ekran
larından naklen yayınlanacak. 

Haydİ 
saloNA 
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