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Cuma’dan cuma’ya 25 kasım-2 ARALIK
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Kendİ Yolumda

One Piece Film: Red

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar

Ömer Faruk Sorak
Ferit Aktuğ, Gökçe Bahadır, Gökhan 
Özoğuz
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Gorô Taniguchi
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

söy
leşi

İDRAK VE İNŞA

Bülent Beyİn 
Hİkayesİ

Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, 
bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. 
Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğe
nir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı 

babasının yanında çalışmakta olan 
genç tamirci, Gökhan’a “Sen de 
benimki gibi bir aileye, benim 
doğduğum gibi bir tamirhaneye 
doğsaydın, Athena Gökhan olabi

lir miydin?” sorusunu yöneltir. 
Gökhan bu sorudan etkile
nir ve arabanın tamirini 
beklerken uykuya dalınca 
rüyasında kendini Ada
na’nın zorlu mahallelerinde 
büyüyen bir tamirci çırağı 

olarak görür.

Müzik adası Elegia’da, dünyanın en iyi sa
natçısı olarak bilinen ama daha önce yüzü 
hiç görülmemiş olan Uta, ilk canlı konserini verecek 
ve hayranlarına kendini gösterecektir. Dünyanın dört 
bir yanından konsere gelen hayranların arasında Luffy 
ve Hasır Şapka Korsanları da vardır. Ancak etkinlikler 
başladığında Uta’yla ilgili onları şok edecek bir gerçek 
öğrenirler.

Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? 
Mucizevi? Yetersiz?…

Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? 
Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, aşık 
olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne 
gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir 
iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne 
olurdu?… Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in 
kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam 
ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin dile geliyor,  
insanın kaderi baştan yazılıyor.

Doç. Dr. Halil
İbrahim Düzen
li’nin konuk olarak 
katılacağı Kent Belleği 
Söyleşileri kapsamında 
yapılan Kitap Söyleşile
rinde “İdrak ve İnşa” kitabı 
ele alınacak.

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
-
saat
yer
-
ücret

26 Kasım 2022 Cumartesi
19:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺140
12+

26 Kasım 2022
Cumartesi
17:00
Samsun Kent Müzesi
- Kent Belleği
Ücretsiz

ko
me

di

ani
me
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nerede ne var

Tarihin ve denizin derinliklerinde demirden bir tahtelbahir içinde 
kendinizi kör inançları sorgularken bulabilirsiniz. İhsan Oktay Anar, 
son romanı Tiamat ile yine birbirinden farklı karakterler yaratıp 
karakterlerin hayatı kavrayış biçimleri üzerinden bambaşka dün
yalara bir sefer düzenliyor. Kendinizi bir denizaltı içinde sıkışmış 
gibi hissederken sizi tutan akıl bağınızdan şifreleri çözerek kur
tulmak niyetindeyseniz bu roman tam size göre. İhsan Oktay 
Anar’ın kendine özgü üslubu ile kaleme aldığı eser; Osmanlıca ve 
Farsçadan gelen, gündelik konuşmada yaygın kullanılmasa da var 
olmaya devam eden denizcilik terimleriyle zenginleşiyor. Terimlerin 
çokluğu sizi caydırmadığı sürece eser, sayfalarda ilerledikçe büyülü 
derinliklere iniş biletiniz oluyor.

Yazar: 
İhsan Oktay 

Anar

Yayınevi:
Everest
Yayınları

kİTAP KÖŞESİTİAMAT

Bİmarhane

24 Kasım
Öğretmenler Günü 

43. SANAT YILI
AÇILIŞ KONSERİ

Antİochİa Sİrkİ

ti
yat
ro

kon
ser

kon
ser

sirk

Bozulan ekonomik yapı ve işgal altındaki 
İstanbul’da 1919 yılının nisan ayında Toptaşı 
Bimarhanesi (Tımarhanesi) epey bir zaman 
önce kapanmıştır. Ancak içeride yaşamaya 
devam eden Ermeni, Rum, Türk ve Balkan göçme
ni dört meczup kendilerine yardım eden bir kadın 
vasıtası ile hayata tutunmaya çalışırlar. Sonra 
Kuvvacılar ile tanışırlar ve süpriz sona ilerleyen 
kaderleri oluşur.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın  
43. Sanat Yılı, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, 
Tasavvuf Musikisi ve Karadeniz’in Renkleri Halk Oyun
ları Gösterisi’nin sahnede olacağı Açılış Konseri ile 
yeni döneme perde aralayacaktır.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan Özge 
Altıntaş Özcan şefliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü 
Özel Konseri, dinleyicilerini bekliyor. 

Antiochia Sirki; sihirbaz, jonglör, 
uzun bacak, canlı heykel ve 
pandomim etkinliklerinden 
oluşan bir sirk gösterisidir.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
-
saat
yer
ücret
-

29 Kasım 2022 Salı
20:00
Düşevi Sahne
Tam ₺79,50
14+

27 Kasım Pazar 2022 
Salı
13:00 / 14:30 / 16:00
Samsun Gazi Sahnesi
1. Kategori ₺70, 2. Ka te go  ri ₺60, 
3. Kategori ₺50

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer

25 Kasım 2022 Cuma
20:00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
Tam ₺40, İndirimli/Öğrenci ₺25

27 Kasım 2022 Pazar
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
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stand 
up

YEŞİLÇAM

Benİmle 
Delİrİr Mİsİn?

SIR

Alİ Congun

ti
yat
ro

ti
yat
ro

ti
yat
ro

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 ?

Hayatları yöneten sırlar, önyargılar, egoizm, 
faşizm, sol  sağ çekişmesi, pragmatizm, 
gerçekten sevme  sevdiğini beğenmeme 
çelişkisi ve bakmakla görmek arasında ki fark 
gibi insana dair değerler; zamanla kişilerin içlerinde 
biriktirdikleriyle ortaya çıkarsa ne olur? Özür mü 
dilenir? Yoksa bir şey yokmuş gibi devam mı edil
ir? Tüm bu olgulara; birbirini çok iyi tanıdığını sanan 
insanlar üzerinden değinen samimi, gerçekçi, es
prili ve sürükleyici bir hikâye… Sıradan bir aile yem
eğinde gelişen sıra dışı olaylar, zamansız ortaya 
saçılan itiraflar… Yükselen tansiyonla birlikte yaşanan 
absürtlükler...

Dram ile durum komedisini harmanlayan; aileye, aşka 
ve dostluğa dair içimizden keyifli, kara komedi bir  
tiyatro oyunu.. Adından farklı , cesur ve iddialı yapım
larla söz ettiren Gate Production tarafından sahneye 
konulan “SIR”; Ulusal ve uluslar arası ödüllere sahip 
Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga Güleç 
ve Şeyma Gökçe Cengiz’ i sahnede bir araya getirdi.

Kim bilir belki de aşk eski bir yalandı, bütün 
suç da Adem ile Havva’daydı. Ya da en baştan 
aşkı bize çok yanlış anlatmışlardı. Bir evlilik ve aşk 
aranjmanı... Evlilik yeminleri, güzel aşk sözcükleri ile 
başlayan, evlilik seremonisinden delilik rapsodisine 
uzanan trajikomik bir süreç.

Hepinizin hikayesi. Tıpkı mecburi hizmet gibi yaşı 
gelince girmek zorunda oldukları dünya evinde ak
lın sınırlarını zorlayan biri kadın biri erkek iki kişi. Asıl 
meseleleri, aşkın gözü nasıl kör ettiği ve sonrasında 
onları nasıl mat ettiği. Kim bilir belki önce evlilik aşkı 
öldürüyordu, ardından da aşk intikam için sizi. Aslın
da yıllarca hiçbiriniz tam manasıyla çözememiştiniz 
bu derin meseleyi. Nikah masasına gömülen bir aşkın 
ardından bir kadın ve erkeğin kendilerini aklama va 
yanlışlarını saklama çabaları tiyatro yazarı Mine Ar
tu’nun kaleminden Nihan Durukan Yapıcı ve Necmi 
Yapıcı’nın muhteşem yorumuyla kaçık bir aşk hikaye
sine dönüşüyor.

Nevi şahsına münhasır  
komedyen Ali Congun,  
“Çevreden Merkeze” insani 
ilişkilere ve yaşamın çelişki
lerine değindiği tek kişilik 
gösterisi ile Samsun’da, COOL 
Sahne’de.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

25 Kasım 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺75, Öğrenci ₺50

29 Kasım 2022 Salı
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
2. Kategori ₺171,75

30 Kasım 2022 Çarşamba
20:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺165

tarih
saat
yer
ücret
yaş

01 Aralık Perşembe
20:00
Canik Kültür Merkezi
Tam ₺200
7+
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ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonka, 
biletleri  bulan  çocuklara  daha önce kimsenin gör
mediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fab
rikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa 
da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vardır. Diğer 
çocuklar biletleri  bulmak için farklı yollar denerken 
Charlie tamamen şans eseri bileti bulur ve macera 
başlar. Çocuklarınızın eşlik ederek eğleneceği oyun
da beş farklı çocuğun yarışmadaki hallerine, büyük
babanın sevgisine ve Bay Wonka’nın danslarına şahit 
olacaksınız.

Okumaz yazmaz krallığı kitap okumanın yasaklandığı 
bir ülkede geçiyor. Kral iki kızından büyük olanı ülkeyi 
yönetmesi için kendi yerine bırakmak ister. En iyi 
eğitimleri verir, en iyi şekilde yetiştirir fakat büyük 
kızı en büyük hayali olan dünyayı gezmek için ülkeyi 
dolayısıyla kralı terk eder. Kral üzüntüsünden kah
rolur, yalnızca küçük kızı elinde kalmıştır. O da onu 
terk etmesin ülkeyi ona bıraksın diye ülkede okuma 

yazma ve kitap okumayı yasaklar.. 
Kitapların dünyası ve kitap 

okumanın önemi anla
tan çocuk oyunu 69 

yaş grubu çocuklarımız 
için keyifle izlenebilecek 

müzikli bir oyundur.

Zamanın en iyi sirki artık iş yapmamaktadır ve sirk 
sahibi Medrano, sirki kapatmak ister ama karşısı
na Kiki ve Kuku kardeşler çıkınca her hareketleri
ne gülmeye başlar ve tekrar umutlanır. Güzel bir 
gösteri için çalışmalara başlarlar. Ekibe bir de illüzyon 
gösterisi yapan yeni bir üye aldıktan sonra gösteri 
günü gelir... Aksiliklerle dolu bu sirkte Kiki ile Kuku 
başarılı olabilir mi? Medrano tekrar sirki kurtarıp tüm 
çocukları davet edebilir mi? Tüm sorunlara rağmen iyi 
arkadaş olabilecekler mi? Bu soruların hepsini ce
vaplamak için sizlerle beraber YARAMAZLAR SİRKİ’ne  
gidiyoruz, haydi! Sen de hem eğlenceli hem şaşırtıcı 
hem de inanılmaz gösteriye şahit ol. Bakalım kiki ile 
kuku’nun başına neler gelecek?

Her gün her şeyin güzel, neşeli ve şarkılarla 
geçtiği Ali Baba’nın Çiftliği bu sefer büyük 
bir sorun ile karşı karşıya. Çiftliğin koruyucu köpeği 
Benekli, Ali Baba’nın söylediklerini yapıp, korkularını 
yenebilirse çiftliği bu dertten koruyabilir, çiftliğin tatlı 
ama korkak tavuğu Çilli ve Benekli ile beraber. Sizce 
Ali Baba’nın söylediklerini Benekli yerine getirip çiftliği 
ve Çilli’yi yabancılardan koruyabilir mi? 

Charlie’nin Çİkolata 
Fabrİkasında

Yaramazlar Sİrkİ 
Çocuk Tİyatrosu

Okumaz Yazmaz 
Krallığı

Alİ Baba’nın Çİftlİğİ

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

26 Kasım Cumartesi
13:00/14:30/16:00/18:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
Tam ₺113
2+

27 Kasım 2022 Pazar
14:00
Samsun Lovelet Avm Salonu
Tam ₺40
3+

01 Aralık 2022 Perşembe
19:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
Tam ₺60 (biletix, biletinial), ₺45 (bubilet)
2+

01 Aralık Perşembe
17:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
Tam ₺60 (biletix, biletinial), ₺45 (bubilet)
2+
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sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Will Speck, Josh Gordon
Javier Bardem, Constance Wu, 
Shawn Mendes
Paribu Cineverse Piazza

Tİm, Tİm, Tİmsah
Primm ailesi (Constance Wu, Scoot McNairy, 
Winslow Fegley) New York City’e taşındıkların
da, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve ark
adaşlarına adapte olmakta güçlük çeker. 
Bütün bunlar, Josh’ın şarkı söyleyen, banyo yapmaya, 
havyara ve güzel müziğe bayılan Timsah Tim’i (Shawn 

Mendes) tavan arasında keşfetme
siyle değişir. Bu ikili hemen arkadaş 

olur ama ne zaman ki kötü 
komşuları Mr. Grumps (Brett 
Gelman) Tim’in varlığını tehlik

eye sokar, işte o zaman Primm 
ailesi ve Tim’in karizmatik sahibi Hec
tor P. Valenti (Javier Bardem), dünyaya 
aslında ailelerin hiç beklenmedik 
yerlerden bir araya gelebileceğini ve 
şarkı söyleyen iyi huylu bir timsahın 
gayet normal olduğunu göstermek 
için birbirlerine sıkıca tutunmalıdır.

ma
ce
ra

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 nişan
dan kaçmaya karar verir. Ancak arabasına saklanan 
davetsiz bir misafir vardır; Müjde. İkili, nişanda işle
nen bir cinayet yüzünden polisin peşlerinde olduğunu 
öğrenir. Tek çareleri, bu cinayeti kendi imkanları ile 
çözüp suçsuz olduklarını kanıtlamaktır. Ancak zaman 
geçtikçe, yaşananların bir cinayetten çok daha fazlası 
olduğunu öğreneceklerdir.

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Ömer Faruk Yardımcı
Ahmet Kural, Mehmet Özgür, Ecem Erkek
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Müjdemİ İsterİm ko
me

di

Barış Akarsu 
“Merhaba”

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Mert Dikmen
Hüseyin Avni Danyal, Almila Ada, İsmail 
Ege Şaşmaz
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Barış Akarsu Merhaba, 2004 yılında “Akademi Türkiye” 
adlı şarkı yarışmasıyla tanınan, film çekimleri için gittiği 
Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda 
eden Barış Akarsu’nun hayat hikayesini konu ediyor.

dram Black Panther: 
Yaşasın Wakanda

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Ryan Coogler
Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita 
Nyong’o
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve 
Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından ulus
larını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçler
inden korumak için savaşmaya hazırlardır. Wakanda 
halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak 
için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Ever
ett Ross’un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda 
krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir.

ak
si

yon
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Tehlİkelİ Oyun
Milyarder Foley, en iyi arkadaşlarına asla unutamaya
cakları bir gece hazırlar ve onlara hayal bile edemeye
cekleri kadar çok para kazanma şansı tanır. Ancak bu 
oyunu oynamak için, oyuncuların hayatlara pahasına 
korudukları tek şeyi yani en özel sırlarını ortaya dök
meleri gerekir. Oyun ilerledikçe, Foley’in arkadaşları 
oynadıkları oyunun gerçekte neyin hakkında olduğunu 
keşfedecektir.

Kurban psikolojisinin getirdiği faydalar 
sonuçlarına değer mi? Kurban kültürünün 
popüler kültürdeki yeri nedir? Ya da kısacası, 
insan ne kadar utanmaz ve yüzsüz olabilir? 
Kötülükten keyif alan Signe ile sanatçı sevgilisi Thomas 
arasındaki sağlıksız ilişkinin temelinde rekabet yatar. 
Thomas beklenmedik şekilde başarıya kavuştuğunday
sa 30 yaşına yaklaşan Signe’nin elinde ne hırs ne de bir 
başarı kalmıştır. Zedelenen konumunu düzeltip ve dibe 
vuran özgüvenini yeniden kazanmak için Signe sürekli 
ilgi, acıma ve sempati toplayacağı çıkışsız bir yola girer: 
Artık yaşamını bir kurban olarak sürdürecektir. 

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
sinemalar
-

Kristoffer Borgli
Bjørnar Bruun, Francesca Brænne,  
Elisabeth Bech Aschehoug
Paribu Cineverse (Piazza)

Ali Abbasi
Mehdi Bajestani, Zar Amir-Ebrahimi,  
Arash Ashtiani
Paribu Cineverse (Piazza)

Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

İlgİ Manyağı

Karlar Kralİçesİ  
ve Prenses

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Russell Crowe
Liam Hemsworth, Russell Crowe, RZA
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

ÖNE ÇIKAN

ak
si 

yon

ko
me

di
Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstan
bul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu 
ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs’a ge
len Müstakbel Damat yüzünden; son derece 
sakin bir hayatı olan ailenin başına gelenler, pişmiş 
tavuğun başına gelmemiştir.

Border’ın çok konuşulan yönetmeni, kışkırtıcı ve karan
lık bir gerilim filmiyle geri dönüyor. Kutsal Örümcek, 
İran’ın kutsal şehri Meşhed’i ahlaksız ve yozlaşmış 
sokak fahişelerinden “temizlemek” için kendi dini 
arayışına girişen aile babası Saeed’i takip eder. Birkaç 
kadını öldürdükten sonra, ilahi görevinde halkın ilgisinin 
eksikliği konusunda giderek daha umutsuz hale gelir. 
Bu sırada bir kadın gazeteci Meşhed’in karanlık sokak
larında kendisine Örümcek Katili diyen bu seri katilin 
peşine düşer.

Film, sessiz sakin bir kasabada hayatını 
devam ettiren Gerda ile Kai’nin, herkesin 
dondurulmasına sebep olan bir olaya çözüm bulmak 
için çıktıkları serüveni konu ediniyor.

MÜSTAKBEL DAMAT

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

İlker Ayrık
Nilgün Kasapbaşoğlu, Erdal Özyağcılar, 
Hande Soral, Ayça Erturan, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

ko
me

di

Kutsal Örümcek dram
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AYA SİHİRLİ 
YOLCULUK

Mİhrez 2: 
Cİn Padİşahı

Genç bir çocuk olan Peter, Ay’a doğru si
hirli bir yolculuğa çıkmalıdır: Çünkü küçük 
kardeşi Anne, Ay Adamı tarafından kaçırılmıştır. Fantas
tik macerasında Peter, Yıldızlı Çayır’a iner ve Uyku Perisi 
ile tanışır. Uyku Perisi şunu çok iyi bilmektedir: Anne’in 
nerede olduğunu bulmanın tek yolu, Gece Perisi’nin 
bulutlar üzerinde bir kalede düzenlenen yemeğine 
katılmaktır, ancak masada herkese yetecek kadar yer 
yoktur. Bu yüzden Samanyolu’nda düzenlenen yarışa 
katılmaları gerekir ve rakipleri Doğa Ruhları; Fırtına 
Devi, Şimşek Cadısı, Dolu Heri, Yağmurlu Robin ve 
Ayaz Ana’dır…

2015 yılında gösterime giren Mihrez: Cin Padişahı film
inin deva halkası olan “Mihrez 2: Cin Padişahı” filminin 
yönetmen koltuğunda Ahmet Arslan oturuyor.

ani
mas
yon

kor
ku

yönetmen
sinemalar

Ali Samadi Ahadi 
Paribu Cineverse Piazza

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY
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.

ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar
-

Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

BLACK ADAM
Film, Mısır tanrılarının kudretine denk özel 
güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 
5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde 
zincirlerinden kurtulan antikahraman Black 
Adam’ın hikâyesini anlatıyor. Black Adam, antik tan
rıların her şeye gücü yeten güçleriyle bahşedildikten 
yaklaşık 5000 yıl sonra, dünyadaki mezarından kurtulur 
ve benzersiz adalet biçimini modern dünyaya salmaya 
hazırdır.

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Jaume Collet-Serra
Viola Davis, Sarah Shahi, Dwayne Johnson
Paribu Cineverse (Piazza)

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Ahmet Arslan
Zülfü Hamit Altın, Hande Göktepe, Levent 
Çakır
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas
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spor

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Samsunspor’da gözler tamamen bu 
maça çevrildi. KırmızıBeyazlılar’da parola galibiyet! 

Spor Toto TFF 1. Lig 15. haftasında Yılport Samsunspor, pazar günü deplasmanda Ankara 
Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın başla
ma saati 13.30 olacak. TRT Spor ekranlarından da naklen yayınlanacak olan bu kritik müsabakayı 
İstanbul bölgesinden hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. 

Ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Samsunspor, 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp seriyi 
sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi de 3 puan için gerekli hazırlıkları yapıyor. 

Serİ sürsün
yüzler gülsün

Yılyak Samsunspor Basketbol, pazar günü evinde 
Depomaxx Haremspor’u konuk  

edecek. Potada güzel bir çıkış 
yakalayan KırmızıBeyaz lılar’ın 
hedefi galibiyet. 

TBF 8. haftasında Yılyak Samsunspor 
Basketbol, evinde Depomaxx Harem
spor’u konuk edecek. İlkadım Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak 
olan karşılamadan KırmızıBeyazlı ekip 
galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 

SBB TV Youtube kanalından naklen 
yayınlanacak olan müsabaka saat 
15.45’te başlayacak. 

Potada rakİp
Depomaxx Harem BAL bu hafta Samsun derbilerine sahne olacak. 

Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların 
başlama saati 13.00 olacak. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 9. haftası 
Samsun derbisine sahne olacak. Samsun 
Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Çarşam
baspor ile karşı karşıya gelecek. Yine Atakum 
Belediyespor evinde Karasamsunspor’u ağırla
yacak. Pazar günü oynanacak olan bu müsa
bakalar saat 13.00’da başlayacak. 

BAL’da
DERBİ haftası
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