
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 21-28 ekİM
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

BİMARHANE

İKİNCİ BAHAR

BLACK ADAM

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY

Bozulan ekonomik yapı ve işgal altındaki İstan-
bul’da 1919 yılının nisan ayında Toptaşı Bimar-
hanesi (Tımarhanesi) epey bir zaman önce 
kapanmıştır. Ancak içeride yaşamaya devam 
eden Ermeni, Rum, Türk ve Balkan Göçmeni dört mec-
zup kendilerine yardım eden bir kadın vasıtası ile haya-
ta tutunmaya çalışırlar. Sonra Kuvvacılar ile tanışırlar 
ve sürpriz sona ilerleyen kaderleri oluşur.

İki kuşak var; ide-
alleri, hayalleri çok 

çalışmak, çok çok 
para kazan-
mak üzerine kuran bir 
genç kuşak ve solmuş 
çiçeklerin kendine özgü 
kokuları olduğunu geç 
de olsa fark etmiş 
olan diğer kuşak. 

Yaşamımız anlamını 
yitirmeye başlayın-

ca, gerçekten ölmeye 
başlarız ve bunun kaç 
yaşında olduğumuzla 
alakası yoktur.

Film, Mısır tanrılarının kudretine denk özel 
güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 
yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde 
zincirlerinden kurtulan anti-kah-
raman Black Adam’ın hikâyesini 
anlatıyor. Black Adam, antik 
tanrıların her şeye gücü ye-
ten güçleriyle bahşedildikten 
yaklaşık 5000 yıl sonra, dün-
yadaki mezarından kurtulur 
ve benzersiz adalet 
biçimini modern 
dünyaya salmaya 
hazırdır.

Gözalıcı, güçlü ve dost canlısı bir helikop-
ter olan Gökbey, Hürkuş’un taşından elde 
edilen verilerle tasarlanan mavi bir taşla canlanmıştır. 
Ferit’in polis ekipleri tarafından yakalanmasından sonra 
işlerin başına geçen Yaralı Yüz neredeyse tamamen 
olumsuz enerjiyle elde edilmiş kırmızı bir taş üretmiştir 
fakat ellerinde taşın enerjisini kaldırabilecek kadar 
güçlü bir uçak ya da helikopter yoktur. Bu yüzden 
Gökbey’i hedef alırlar ve uçuş testi sırasında kaçırırlar. 
Aslan, arkadaşları ve Hürkuş, dostları Gökbey’in peşine 
düşerler ancak kırmızı taşın etkisiyle olumsuz bir hale 
dönüşen Gökbey’i kurtarmak ve eski haline getirmek 
düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.
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Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Bafra 
Kristal, Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas
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15 Ekim 2022 Cumartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺200

27 Ekim 2022 Perşembe
20:00
Samsun Düşevi Sahne
₺70
14+

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Jaume Collet-Serra
Viola Davis, Sarah Shahi, Dwayne Johnson
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Bafra 
Kristal, Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Aşk, romantizm, komedi... siz yine hep bizimle olun!
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Yürekten sevdiğin bir insan varsa, bir kişi olsun yeter, 
hayatın kurtulmuş demektir” 

Yaşayan en büyük yazarlardan biri olarak kabul edilen 
Haruki Murakami başyapıtı, tüm dünyada milyonlarca 
satan kitabı 1Q84’le bir imkânsızı başarıyor.

Nefesinizi kesecek bir macera romanını, gerçek nedir, 
insan neye inanmalı, aşk dünyayı kurtarabilir mi soru-
ları ekseninde bir yürek atlasına dönüştürüyor.

nerede ne var

Yazar: 
Haruki Murakami

Çevirmen:
Hüseyin Can Erkin

Yayınevi:
Doğan Kitap

kİTAP KÖŞESİ1Q84

Yeşİlçam

NİLOYA RENKLİ  
BALIKLAR MÜZİKALİ

İZAFİYET
Aşık olduğu film aktrisine ulaşabilmek için 
kendi filmini çekmeye karar veren Arif, bu 
yolda gereken tecrübe ve paraya sahip 
değildir. Ancak şansı yaver gider ve çekimlere 
başlar. Planda olmayan aksiliklerle birlikte film yine 
de çekilir, ama nasıl?

Niloya Müzikali, değerli kadrosuyla, özel 
olarak hazırlanmış eğlenceli şarkıları 
ve dekoruyla, sürprizlerle dolu sah-
ne maceralarıyla çocuklara muh-

teşem bir zaman dilimi sunuyor.

Niloya Renkli Balıklar Müzikali Türkiye
turnesine çıkıyor.

Genç gazeteci Margaret Harding, Albert 
Eins tein’la söyleşi yapmanın bir yolunu bu-
lup onu ziyaret eder. Ancak Margaret bilinen 
klişe soru ların aksine söyleşiyi derinleştirip 
Eins tein’ın hayatının bilinmeyenleri ile devam etmek 
istemektedir… Oyunumuzda, Einstein’ın zorlandığı 
sürükle yici bir hikâyenin içine çekiliriz.
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21 Ekim 2022 Cuma
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺75 / Öğrenci ₺50
8+

23 Ekim 2022 Pazar
14.00 / 16.00
Samsun Lovelet Avm Salonu
₺70
2+

25 Ekim 2022 Salı / 26 Ekim 2022 Çarşamba
20.00
Samsun DT AKM Büyük Salon
Tam ₺30 / Balkon ₺20 / İndirimli ₺20 / 
İndirimli Balkon ₺15
10+

stand
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yer
ücret

21 Ekim 2022 Cuma
20:30 - 22:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺100,00

Tuna Kalınsaz
Bir süredir sahnelerden uzak 
olan Tuna Kalınsaz yavaştan  
sahnelere yaklaşıyor.

Tuna Kalınsaz, ilişkiler ve 
şehirler üzerine gösterisiyle 
COOL Sahne’de.



3SAMSUN’DA 
BU HAFTA

kültür

FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ

ANTİGONE,

Nüfuzlu, Aristokrat Kont Almaviva’nın şa-
tosunda uşak Figaro ile Hizmetçi Suzanne 
evlenme hazırlıkları içerisindedir. Kont Almaviva eski 
bir hak olan Beylik Hakkı’nı kullanarak Figaro’dan 
önce Suzanne’la beraber olmak niyetindedir ama 
bu niyetini saklar. Hatta bu haktan vaz geçtiğini ilan 
eder ama Suzanne ile birlikte olabilmek için de türlü 
dolaplar çevirmekten geri kalmaz. Durumu fark 
eden ve Kont’un sınıfsal üstünlüğünden çekinmey-
en Figaro, Kontes, Suzanne ve Cherubin ile iş birliği 
yaparak Kont’u niyetinden vazgeçirmek için kolları 
sıvar. Hem Kont’un ilgisini karısına çekebilmek hem 
de Suzanne’dan vazgeçmesini sağlamak için bir dizi 
entrika da onlar hazırlar. Ancak Kont’un da arkası boş 
değildir. Doktor ve Hakim’in yanı sıra Marceline’de 
Figaro’ya karşı birleşmiştir. Aşk, ihanet, şüphe ve ka-
vuşmalarla; sırlar, palavralar ve güç oyunları ile çılgın 
bir komediye dönüşen bu savaş sırasında Figaro ve 
Suzanne mutlu sona ulaşmak her yolu deneyecektir.

Cem İşçiler, tek kişilik gösteri-
siyle 26 ve 27 Ekim’de Samsun’da, 
COOL Sahne’de.

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

Yaratıcı Yazarlık Merkezi adına Samsun’da yazmaya 
ilgi duyan herkesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlim 
Sanat ve Kültür Evi’ndeki “Yazarlık Okumaları“ atölye-
sine bekliyoruz.

Dört aylık program her ay bir roman okuması üzerin-
den gerçekleşecektir.
• 1. Roman: Ömer Fikret Oyal, Ferahlık Anına Övgü
24 Ekim 2022, Saat 17:00 -19:00
• 2. Roman: Tom Robbins, Parfümün Dansı
28 Ekim 2022, Saat 17:00 -19:00
• 3. Roman: Barış Bıçakçı, Bizim Büyük Çaresizliğimiz
26 Aralık 2022, Saat 17:00 -19:00
• 4. Roman: Ömür İklim Demir, Kum Tefrikaları
23 Ocak 2023, Saat 17:00 -19:00

Karlar Ülkesi 2- Mavi Şato, çocuk-
ların spora ve sağlıklı yaşama 
ilgisini arttırmak, sosyal du-
yarlılıklarını arttırmak, hayal 
güçlerini zenginleştirmek, in-
sanlar hakkında kötü düşünül-
mesinin yanlış olduğunu, 
öfkeden uzak durulması 
gerektiğini anlatmak ve sevgi 
ile her şeyin üstesinden ge-
linebileceğini anlatmaktadır.

Bizi izleyecek olan seyircilerimizin hatıralarında yer 
edinebilmek, yüzlerinde ki tebessümün sebebi olabil-
mek, doğa dostu olmalarında yardımcı olmak adına 
sahnede gösterdiğimiz çabadan dolayı onur ve gurur 
duymaktayız.
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22 Ekim 2022 Cumartesi (Prömiyer) / 
24 Ekim Pazartesi 
20.00 
Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün  
Salonu
₺115 (1. Kategori) / ₺60 (2. Kategori) / 
₺60 (Balkon Tam)

25 Ekim 2022 Salı
20.00 
Samsun Düşevi Sahne
₺60
0532 285 66 66 / 0532 448 30 72
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CEM İŞÇİLER
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-
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yer
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26 Ekim 2022 Çarşamba 
27 Ekim 2022 Perşembe
20:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺165 TL

KARLAR ÜLKESİ 2 
MAVİ ŞATO

YAZARLIK  
OKUMALARI ATÖLYESİ
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22 Ekim 2022 Cumartesi
14.00 / 16.00 / 18.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺100

24 Ekim 2022 / 28 Kasım 2022 / 26 Aralık 2022 / 
23 Ocak 2023
17.00 – 19.00
OMÜ İlim Sanat ve Kültür Evi
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UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
İşinizi ve hayatınızı geleceğe taşımanın yöntemle-
rini bu benzersiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde 
fark edecek ve içinizdeki gerçek girişimciyi harekete 
geçireceksiniz.

Genç girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusun-
da bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumlu-
luklarının farkına varmaları, iş fikirlerine yönelik iş 
mode lini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanma-
ları amacıyla 19-20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Samsun 
Teknopark’ta Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi’nden Gülsüm AYAN tarafından 3 
gün sürecek Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi verilecektir.
NOT: Eğitim kontenjanı 25 kişi ile 
sınırlıdır.
KOŞUL: Ön lisans / Lisans/ Yüksek 
Lisans / Doktora gibi bir eğitim 
düzeyinde olmak

eği
tim
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bilgi
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26 Ekim 2022 Çarşamba
10.30 / 13.00
Samsun - Zehra Yıldız Salonu
₺25

22 Ekim 2022 Cumartesi
20.00
Venn Butik Otel & Restaurant
(0362) 407 00 01

24-26 Ekim 2022
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
ücretsiz

23 Ekim 2022 Pazar
09.00 - 19.30
0539 489 03 62 - 0507 062 51 47

19-20-21 Ekim 2022
10.00-16.00
Samsun Teknopark
www.samsunteknopark.com

21 Ekim 2022 Cuma
20.30
333 Pub
₺100

ENİ’NİN KALBİ ço
cukEni’nin Kalbi, duyguları, en çok da sevgi-

yi 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 çekmesin diye de sevgiyi yok etmek istiyor. Yavaş 
yavaş insanların kalbindeki iyi ve güzel duyguları alar-
ak sevgiyi yok edecek bir iksir yapmaya başlıyor. Eni 
ise onun tam tersi, sevginin acıları dindiren ve tüm 
zorluklara dayanma gücü veren en önemli duygu old-
uğunu düşünüyor ve Mano’ya karşı mücadele ediyor. 
Biri sevgiyi yok etmek, diğeri ise yeniden insanların 
kalbine yerleştirmek isteyen kahramanlarımız bunun 
için gerekli olan kaynağa yani “anahara”ya ulaş-
mak zorunda. Anahara ise Kalplerevi’nde korunuyor. 
Ancak Kalplerevi’e girmenin de anaharayı kazan-
manın da kuralları var. Aynı anda yola çıkan Eni ve 
Mano bakalım Kalplerevi’ne ulaşmayı başaracak mı? 
Kapıdaki tuhaf bekçi onları içeri alacak mı? Yarışmayı 
kim kazanacak ve amaçlarına ulaşmak için nelerden 
vazgeçebilecekler? Bu çok eğlendiren bir o kadar da 
düşündüren operada seyircilerin de önemli bir rolü 
var. Bu düğümü hep birlikte çözmek için hadi çocuk-
lar hep birlikte Kalplerevi’ne.

Canıma Minnet isimli 
şarkısıyla listelere girmeyi 
başaran Ata Alabaş müthiş 
performansıyla 333 Pub’da!

Ata Alabaş 

80’ler 90’lar 
Akustİk Gecesİ

Yoga ve Doğa 
Yürüyüşü

İklİm İçİn İş Bİrlİğİ 
ve Yeşİl Mutabakat

mü
zik

mü
zik

spor

sem
poz

yum

Can Mutlu ile “80’ler 90’lar Akustik Gecesi” 22 Ekim 
2022 Cumartesi akşamı Venn Butik Otel’de!

Zorlu ekonomik koşullarda iklim krizi, 
tüketmeden üretmek, canlılarla, doğay-
la işbirliği yapmak, sürdürülebilir yaşama geçiş, yeşil 
dönüşüm konularında yapılacak sempozyum 24-26 
Ekim tarih leri arasında gerçekleşecektir.

Deniz Çakıl ile mounatoutdoor eşliğinde 09.00 da 
Samsun’dan hareket ederek yoga ve ortalama 8 km. 
zirve yürüyüşü programını tamamlayıp akşam en geç 
19.30 saatlerinde geri dönülecektir. 

Araç Kalkış Noktaları
09.00: Cumhuriyet Meydanı
09.10: Yeşilyurt AVM
09.15: CityMall AVM Karşısı
09.20: Atakum Peçko Fırın
Kontenjan:16 Kişi
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sİNE HAFTA
Kadın Kral
The Woman King, 17. yüzyılın sonlarından 19. 
yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren, 
özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı Afrika’nın 
güçlü devletlerinden biri hâline gelen Daho-
mey Krallığı’nın tamamı kadın savaşçılardan oluşan 
ordu birimi Agojie’nin, bir başka deyişle Afrikalı Ama-
zonların gerçek hikâyesini anlatıyor. Film, 1800’lerde 
Dahomey Afrika Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar 
hiç görmediği beceri ve vahşilikle koruyan, tamamı 
kadınlardan oluşan askeri alay Agojie’nin olağanüstü 
hikayesidir. Gerçek olaylardan esinlenen Kadın Kral, 
General Nanisca’nın yeni nesil askerleri eğitip; onları, 
hayatlarını yerle bir etmeye çalışan düşmanlarla savaş-
maya hazırlarken yaşadığı duygu dolu destansı yolcu-
luğunu izleyiciye sunuyor.

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Gina Prince-Bythewood
Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Viola Davis
Paribu Cineverse Piazza

Sevmedİm Deme
Bu hikâye bir kader ortaklığı hikayesidir. Birbirini tanı-
mayan ama aynı amaç uğruna ter döken, çalışan, 
kendine inanmaktan bir an bile vazgeçme yen, müziğin 
birleştirici gücüyle birbirini bulan iki cesur yüreğin 
hikayesidir.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Burak Kuka
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun  
Cinegold, Çarşamba Cinemas

Gulliver Dönüyor
Film, bir dönem Blefuscu ordularına karşı 
destek olduğu Lilliput Krallığı’nın yardım 
çağrısıyla adaya geri dönen Gulliver ile 
halkın yaşadığı zorluklarla mücadelesini 
konu ediniyor. Gulliver yardımını isteyen Lilliput 
halkından acil bir mektup alır. Adada dikkat çeki-
ci değişikliklerin meydana geldiğini gören Gulliver 
ve arkadaşları, kendilerini olağanüstü olaylar kasır-
gasının içinde bulurlar. Bu yeni macerada kurnaz 
düşmanlar ve zorlu kovalamacalarla karşılaşırlar.

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Ilya Maksimov
Paribu Cineverse Piazza

İYİ ŞANSLAR  
LEO GRANDE
2022 Sundance Film Festivali’nde açılışını 
yapan filmde başrolü iki Oscar ödüllü Emma 
Thompson ile Peaky Blinders’da rol alan Daryl McCor-
mack paylaşıyor.

Nancy Stokes hayatında maceraya, temasa ve cin-
selliğe ihtiyaç duyan, emekli, dul bir öğretmendir. 
Eski eşi Robert ona güzel bir ev ve aile sağlamış olsa 
da hiçbir zaman iyi bir seks hayatları olmamıştır. 
Robert artık hayatta olmadığı için Nancy daha önce 
keşfedemediği cinselliğini farklı bir şekilde tekrar 
deneyimlemek için bir plan yapar. Şehir dışında 
isimsiz bir otelde Leo Grande ile buluştuğunda, Leo 
fotoğraftakinden bile iyi görünüyordur. Üstelik Nan-
cy, aralarında gelişecek sohbetten etkilenmeyi de 
hiç beklememiştir. Artan özgüveni sayesinde Nancy 
rahatlamaya başlar. Üç randevu boyunca, güç dina-
mikleri değişir ve maskeleri kalkmaya başlar.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Sophie Hyde
Daryl McCormack, Emma Thompson
Paribu Cineverse Piazza
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ÖNE ÇIKANBANDIRMA 
FÜZE KULÜBÜ Ömer Faruk Sorak

Erkan Kolçak 
Köstendil, Aslı Bekiroğlu, 
Atay Yıldız, Alina Boz,  
Deniz Can Aktaş
Paribu Cineverse (Piazza, 
Yeşilyurt), Bafra Kristal,  
Samsun CineGold, 
Çarşamba Cinemas

dram

Film, altmış yılı aşkın bir süre önce, tüm dün-
yada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir 
dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının 
Bandırma’da benzer bir merakla Bandırma 
Füze Kulübü’nü kurup uzaya roket gönderme 
hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor.

Kİm Bu Aİle? UTANÇ
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.

Gurbetçi Sam’in kayın biraderi sessiz sak-
in bir aile tatili fikri sunar. Uzaktaki kulü-
belerin cazibesi ve güzelliği tekinsiz ve lanetli bir 
şey tarafından gölgelenir. Bir kere uyurgezerleri 
içimizdeki dehşete sürükledikten sonra o hayata bir 
daha nasıl geri dönebilirler?

ko
me

di

kor
ku

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

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

Kayhan Başoğlu
Ceyhun Mengiroğlu, Yağmur Akdağ, 
Övül Özbay
Paribu Cineverse PiazzaTay

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 an-
nesinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi 
de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak 
istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye 
karar verir.

Nurullah Yenihan
Paribu Cineverse (Yeşilyurt), Samsun  
CineGold, Çarşamba Cinemas

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

Gülümse
Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya 
tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), 
açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu 
karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını 
ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve kor-
kunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmi-
şiyle yüzleşmek zorundadır.

kor
ku

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Parker Finn 
Sosie Bacon, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Samsun CineGold 
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spor

BAL’da zorlu hafta 

Samsunspor, ligde 10. hafta mücadelesinde Dyorex Boluspor’u konuk edecek. Pazar günü saat 19.00’da oynan-
acak karşılaşmayı hakem Can Cengiz yönetecek. 

Spor Toto TFF 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, pazar günü evinde Dyorex Boluspor’u konuk 
edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oyna nacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olacak. Kupada mutlu son 
elde eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibinin hedefi ise bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ligde de ka-
zanan taraf olmak. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. hafta müsabakalarında Samsun takımları yine birbirinden zorlu rakipleriyle karşı 
karşıya gelecek. 

Ligin flaş ekibi Samsun Büyükşehir Belediyespor evinde İskar Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor ile karşı 
karşıya gelecek. Karasamsunspor’da yine sahasında Gümüşhane Telekomspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyon-
luk hedefleyen Çarşamabaspor deplasmanda 1926 Bulancakspor ile karşılaşacak. Atakum Belediyespor ise Suluo-
va Sebatspor’a konuk olacak. Karşılaşmaların başlama saati ise 14.00 olacak. 

Potada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 
alan Yılyak Samsunspor Bas-
ketbol deplasmanda Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile 
karşı karşıya gelecek.

Yılyak Samsunspor Basket-
bol, ligin 3. haftasında Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Kağıtspor 
ile deplasmanda karşı karşıya 
gelecek. Kocaeli Atatürk Spor 
Salonu’nda yarın(Cumartesi) saat 
14.00’da oynanacak mücadele 
TBF TV’den naklen yayınlanacak.

Potada rakİp Kocaelİ

 Yılport Samsunspor Dyorex Boluspor
19 Mayıs Stadyumu - SAMSUN

Hakem: Can CENGİZ
23.10.2022 - 19:00

Samsunspor galİbİyet arıyor

Samsun Büyükşehir Belediyespor Çarşambaspor
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ROTANIZ BELLİ OLSUN

kent müzesİ


