
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 2-9 ARALIK
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Doğan Ümit Karaca
Yeliz Akkaya, Kutsi, Deniz Arna
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun  
Cine Gold, Çarşamba Cinemas

Sefa Doğanay – 
Kokpİt

Yunus Çocuk

Buğday Tanesİ

Ayçİn Asan

Sefa Doğanay, ‘Kokpit’ ile Türkiye tur
nesine başlıyor! Yıllardır biriktirdiği 
hikayeleri sandıktan çıkarıp hayran

larıyla gösterilerinde paylaşan se
vilen komedyen Doğanay, kapalı 
gişe oynadığı final oyunlarında 
da yoğun ilgi ile karşılaştı.

Bir yıldır süren “Naftalin” adlı 
stand up gösteri leri Tür
kiye, Avrupa ve Ameri
ka’da büyük ilgi gören, 

2011 yılında Yetenek 
Sizsiniz ’de yeteneğini göster

en ünlü komedyen, taklitleri ve komik hikaye
lerinden oluşan gösterileri ile hayran kitlesini her 
geçen gün büyütüyor. Yeni sezonda ise Kokpit isimli 
yeni oyunuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor!

stand
up

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

8 Aralık 2022 Perşembe / 9 Aralık 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
VIP ₺333 / 1. Kategori ₺250 / 2. Kategori ₺200 
/ 3. Kategori ₺150
9+

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi

4 Aralık 2022  Pazar
20:00-23:00
V Sahne
₺350 
18+ 
0532 301 03 62

Eğlenceli videolar yapan ve 
şahane sesli “Ayçin Asan” 
V Sahne’de 4 Aralık Pazar 
günü saat 20:00’da 
hayranlarıyla buluşuyor.

ani
mas
yon

dram

Okyanus altında 
balıklarla büyüyen 
bir bebek. Onların 
dünyası rengarenk, 
eğlenceli ve sevgi dolu. Hiç 

fark etmedi kendisinin in
san olduğunu. Çünkü onu 
bulan Nana (anne yunus) 
ona kendi yavrusu gibi 
baktı; onu sevdi ve tüm 

kötülüklerden korudu. Ama 
Yunus Çocuk oraya ait değil

di ve bunu anladığında gerçeğin 
peşine düştü. 

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan 
yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı 
yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Ser
kan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesinden ve 
milyonlara umut olma hikâyesinden esinlenen film, 
engelli bir bireyin mücadelesini anlatıyor.

yönetmen
sinemalar
-

Andrey Goglev, Mohammad Kheyrandish
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas
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nerede ne var

Kendinizi tanıma yolculuğuna çıkmak ister misiniz? Peki; aileni
zi, arkadaşlarınızı ve çevrenizdeki diğer insanları? Kelimenin tam 
anlamıyla insan ve insan olmak aslında nedir? Bu soruları ve çok 
daha fazlasını cevaplayan tek bir kitap arıyorsanız Engin Geçtan 
imzalı İnsan Olmak kitabına şans vermelisiniz. Yazar, insanlığı okur
larına hiç tahmin etmeyecekleri şekilde açıklıyor. Baş ucu kitabı 
niteliği taşıyan İnsan Olmak, ilk cümlesinden son cümlesine kadar 
her bir noktasında apayrı anlam barındırıyor. Yalnızca insanı tanım
lamıyor, insanın önce kendini anlamasını sağlıyor. İnsan Olmak, 
okurken şaşıracağınız ve kendinizden bir değil birden fazla parça 
bulacağınız bir kitap. 

Yazar: 
Engin Geçtan

Yayınevi:
Metis 

Yayıncılık

kİTAP KÖŞESİİnsan Olmak

Baturay 
Özdemİr

KALT’ın Podcast’İ

43. SANAT YILI
AÇILIŞ KONSERİ

19 mAYIS AKŞAMLARI

kon
ser

kon
ser

Baturay Özdemir, KerkiSolfej  
organizasyonu ile sizlerle  
buluşuyor…

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.

Ozan Akyol ve Erman Çağlar uçsuz bucaksız 
anlam denizinde akıntılara kapılmamak için 
harf, kelime ve tümcelerden yapılmış dubal
ara sıkı sıkı sarılıyor, arada bir kıyıya doğru 
bakıp “Kimse eşyalarımızı elliyor mu?” diye kontrol 
ediyor.

Selahattin Pınar’ın bestelerine 
yer verilecek Özge Altıntaş Öz

can şefliğindeki 19 Mayıs Akşam
ları Bestekarların Dilinden 

konseri, dinleyici
lerini bekliyor.

tarih
-
saat
yer
-
-
ücret
yaş

7 Aralık 2022 
Çarşamba 
20:30
Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Sanat 
Merkezi 
Tam ₺280
13+

tarih
saat
yer

4 Aralık 2022 Pazar
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

stand
up

tarih
saat
yer
ücret

2 Aralık 2022 Cuma
19:30
Zehra Yıldız Sahnesi 
Tam ₺40 / Öğrenci ₺20

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

7 Aralık 2022 Çarşamba
21.00
COOL chicken’s
₺175
18+ 
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Aşık Veysel 
Müzİkalİ

carmenmü
zi

kal

bale

Bülent Kılıçaslan’ın yazıp yönettiği müzikal, 
1894 yılında başlayıp 21 Mart 1973 yılına dek 
süren “uzun ince”, meşakkatli bir yolculuğun hikâye
sini anlatıyor… Veysel’in hikâyesini, âşığın hikâyesini, 
Aşk’ın hikâyesini… Türkülerle Âşık Veysel’in hikâyesini… 
Anadolu’nun, Cumhuriyet’in hikâyesini…

Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesinin 1. yılı 
ve Dünya Engelliler Günü münasebetiyle T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Opera ve 
Balesi işbirliği ile düzenlenen Müze Konser programı, 
kıymetli misafirlerimizi bekliyor.

OMÜ tarafından düzenlenen etkinliğin programı 
aşağıdadır:
13.30-14.00 : Müzik Dinletisi
14.00-14.30 : Açılış Konuşmaları
14.30-15.30 : PANEL “Cinsel Yaşam ve Sağlık”
15.30-16.30: İnteraktif SoruCevap Bölümü
16.30-17.00: Kapanış Kokteyli
Doç. Dr. Serap Topatan’ın moderatörlüğünü yapacağı 
etkinlikte Prof. Dr. Davut Güven, Op. Dr. Gamze Keleş 
ve Op. Dr. Osman Çelik konuşmacı olarak yer alacaktır.

Librettosu, Romantizm akımını kullanan Fransız yazar 
Prosper Mérimée’nin İspanya gezisinden yola çıkarak 
yazdığı Carmen isimli romandan uyarlanan ve Georg
es Bizet’nin aslında opera için bestelediği, İspanya’nın 
Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışmakta 
olan asi güzel Carmen’in Don Jose ve Escamillo ile 
yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anla
tan “Carmen” eseri, bu sezon da muhteşem müziği ve 
sahneyi dolduran görselliğiyle izleyicilerin karşısında 
olacak.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

tarih
saat
yer
-

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
-
saat
yer
ücret

6 Aralık 2022 Salı
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺156,75 / Öğrenci ₺116,75 
12+

2 Aralık 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺20 / Öğrenci ₺15/ Engelli Ücretsiz
(0549) 191 93 62 / (0530) 387 98 37

08 Aralık 2022 Perşembe 
13:30-17:00
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi - 
Mavi Salon

6 Aralık 2022 Salı / 7 Aralık 2022 Çarşamba
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon
Tam ₺30 / Balkon ₺20 / İndirimli ₺20
16+

3 Aralık 2022 Cumartesi / 
5 Aralık 2022 Pazartesi 
20:00
Aydın Gün Salonu
1. Kategori ₺115 / 2. Kategori ₺60 / Balkon ₺60

ÖLÜMCÜL OYUN
Bazen aynaya baktığınızda sadece yüzünüzü 
değil, dününüzü de görürsünüz. Ve o ayna 
bazen geçmişinizden biri olup ansızın çıkar 
karşınıza… Size, unutmak istediğiniz sizi 
hatırlatır. Tam dibe vurmuşken biri size ip uzatır… 
Ve ‘’hayatlarımızı seçimlerimiz belirler…” ama “birini 
köşeye sıkıştırmak… her zaman tehlikelidir!”. Ölümcül 
Oyun aslında geçmişle bugünün hesaplaşmasıdır. Ka
riyerinin zirvesinde, şehrin gözdesi bir kadın (CAMILLE 
DARGUS), hedeflerine sadece bir gecede ulaşmak 
isteyen genç bir adam (BILLY) ve tek derdi düştüğü 
bataklıktan kurtulmak olan, her şeyden habersiz bir 
güvenlik görevlisi (TED). Psikolojik/gerilim türündeki 
bu oyunda ipler kimin elinde olacak? “Kim bilebilir?”

ti
yat
ro

MÜZE KONSERİ

DÜNYA AIDS GÜNÜ
FARKINDALIĞI

kon
ser

pa
nel
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ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

tek
no
loji

Küçük Prens çocuklarla buluşu
yor. Dünya çocuk klasikle

rinin önemli bir parçası olan Küçük 
Prens, en keyifli ve en eğlenceli 
haliyle sizlerle. Gişe rekorları kıran 
bu oyunu kaçırmayın! Kostüm
leriyle, dekorlarıyla, oyuncularıyla 
muhteşem bir oyun sizleri bekliyor. 
Tüm ailenizle bu muhteşem oyunu 
izleyebilir ve eğlenebilirsiniz.

Samsun Teknopark’ta Metaverse Etkin
liğimize katılım sağlamak isteyen herkesi 
bekliyoruz. Metaverse, katılımcıların kişi
sel avatarlarını oluşturarak gerçek dün
yanın sanal dünyaya evrildiği, interaktif yaşamını 
sürdürdüğü bir platform. Hem etkileşim hem de 
kişiselleştirme özellikleri ile metaverse yeni bir dün
yanın kapılarını aralar ken markalar ve katılımcılar 
için ise pek çok yenilik sunuyor. Alanında uzman 
konuşmacılarımız; Türkiye Metaverse Platformu 
Başkanı Sn. Prof. Dr. Levent Eraslan, Blackshain & 
Metaverse Akademi Kurucusu Sn. Devrim Danyal ve 
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sn. Doç. Dr. 

Pınar Çağlayan Aksoy’un katılımları ile 
gerçekleşecek ve Dr. 

Öğr. Üyesi İsmail 
İşeri’nin modera tör
lüğününde gün boyu 

sürecek etkinliğimizde; 
çeşitli gösterilere, 

sunumlara ve yarışma
lara da yer verilecektir.

küçük prens

ENİ’NİN KALBİ

Magic Puppet Show

METAVERSE ETKİNLİĞİ

tarih
saat
yer
ücret
tarih
saat
yer
ücret

07 Aralık 2022 Çarşamba
17:00 / 19:00
Bafra Belediyesi Kültür Merkezi
₺35 
08 Aralık 2022 Perşembe
14:00 / 17:00 / 19:00
Yakakent Kozköy Ortaokulu Salonu
₺40

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş
bilgi

4 Aralık 2022 Pazar
09.30 - 12.00
Atakum Kent Ormanı
₺175 (Aile ve Çocuk Dahil) 4 - 6 yaş 2. ve 3. 
çocukların her birisi için ₺75 eklenir 
4-6 Yaş (Kontenjan: 10 Aile)
(0539) 489 03 62 - (0850) 244 40 51

DOĞA ATÖLYESİ atöl
yeEbeveynler ve çocuklar ile birlikte doğada 

sonbaharı uğurluyoruz. Heyecanla bekle
nen ve birçok kişinin sorduğu ebeveyn katılımlı doğa 
atölyemiz 4 Aralık’ta gerçekleşecek. 
Atölye İçeriği:
• Açılış Çemberi ve Tanışma
• Orman Yürüyüşü
• Flora ve Fauna
• Yön Bulma Oyunu
• Beceri ve İp Parkuru

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 çekmesin diye de sevgiyi yok etmek istiyor. Eni ise  
sevginin acıları dindiren ve tüm zorluklara dayanma 
gücü veren en önemli duygu olduğunu düşünüyor ve 
Mano’ya karşı mücadele ediyor.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

3 Aralık 2022 Cumartesi 
13.00 / 15.00 / 17.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺69

7 Aralık 2022 Çarşamba 
11.00
Zehra Yıldız Salonu
₺25

Puppet tekniğiyle yapılan kukla 
gösterimiz, Türkiye’ de ilk 
kez sahnede!

Günümüzde çocuklarımızın en 
önemli problemi, asosyal olmaları

na neden olan kötü teknoloji kul
lanımıdır! İşte bunun için etkinliğimizde, 

bilgisayar, telefon gibi teknolojik 
cihazların çocuklar tarafından doğru 
kullanımı anlatılmaktadır.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun vere
ceği konserde konuk sanatçı olarak Necmettin Akben 
yer alacak.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer

08 Aralık 2022 Perşembe 
19:30
Aydın Gün Salonu A.K.M.
Tam ₺40 / Öğrenci ₺25

05 Aralık 2022 Pazartesi 
09.00-19.00
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Gönlümüzdekİ 
Şarkılar 

kon
ser
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sİNE HAFTA

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. 

Çakallarla 
Dans serisinin 
altıncı filmin
de, ekibin 
maceraları bu kez yurt 
dışına taşınıyor.

Bir grup paralı asker, Noel akşamı zengin bir 
ailenin evine girip içerideki herkesi rehin al
dığında sürpriz bir dövüşçünün, Noel Baba’nın 
da orada olacağına hazırlıklı değildir ve Noel 
Baba, onlara neden bir aziz olmadığını göstermek 
üzeredir.

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Müjdemİ İsterİm

Çakallarla Dans 6

ko
me

di

ko
me

di

Vahşİ Gece ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Tommy Wirkola
John Leguizamo, Beverly D’Angelo, David 
Harbour
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

Phyllis Nagy
Chris Messina, Elizabeth Banks,  
Sigourney Weaver
Paribu Cineverse (Piazza)

Acİl Durumda 
Jane’İ Ara

dram
İkinci hamileliğinin sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkın
ca Joy tamamı erkeklerden oluşan sağlık kurulundan 
hamileliğini sonlandırma iznini alamıyor. En umutsuz 
anında, kendi gibi çaresiz kadınlara gizlice yardımcı 
olan, kendilerine Jane’ler adını veren bir grup kadın 
imdadına yetişiyor. 

Kendİ Yolumda
Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamir
cide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile 
karşılaşmasının sonucunda, kendini Ada
na’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir 
tamirci çırağı olarak görür.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Ömer Faruk Sorak
Ferit Aktuğ, Gökçe Bahadır, Gökhan 
Özoğuz
Paribu Cineverse (Piazza)

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY

ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar
-

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

Film, dost canlısı bir helikopter olan Gökbey’i 
kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan 
Aslan, arkadaşları ve Hürkuş’un hikayesini 
konu ediyor. 
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Decibel
“Ses çıkarmayın yoksa bomba patlar.” Eski Kıdemli 
Yüzbaşı Doyeong (Kim Raewon), iş arkadaşlarını kay
bettiği elim bir denizaltı kazası sonrası yoğun travma 
ve stres yaşamaktadır. Her ne kadar ulusal bir kahra
man olarak anılsa da, kendi ailesinin içinde yaşanan 
yabancılaşmadan suçluluk ve üzüntü duyar. Bir gün, 
Doyeong gizemli bir kişiden gizli bir çağrı alır. Bu kişi 
bir stadyuma belirli yoğunlukta sesin yükselmesiyle 
patlayan bir bomba yerleştirdiğini açıklar. Doyeong, 
ailesini ve diğer masum insanların canını kurtarmak 
için artık zamana karşı yarışmak zorundadır.

yönetmen
sinemalar
-

Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),
Çarşamba Cinemas

Karlar Kralİçesİ  
ve Prenses

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar

In-ho Hwang
Cha Eun-Woo, Rae-won Kim, Lee Jong-Suk
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

ÖNE ÇIKAN

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.

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

ak
si 

yon

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 Eve
rett Ross’un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda 
krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir.

ak
si

yon

Barış Akarsu 
“Merhaba”
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

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

Spor Toto TFF  1. Lig 16.haftada Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor’u konuk ede
cek. 3 Aralık Cumartesi(Yarın) saat 16.00’da Samsun 19 Mayıs Stadında başlayacak karşılaş
mayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Ali Can Alp yapacak. 

Maçın 4. hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak. Cihan Aydın, sezonun açılış maçını yönetmiş ve Sam
sunspor deplasmanda Altay’ı 20 mağlup etmişti.

Potada
galİbİyet günü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 10. haf
ta müsabakası yarın Samsun derbisine sah
ne olacak. Ligde zirveyi hedefleyen Samsun 
Büyükşehir Belediyespor, alt sıralardan kur
tulma çabası içerisinde olan Atakum Belediye
spor’u konuk edecek. Yine hedefini şampiyonluk 
olarak belirleyen Çarşambaspor’da deplasman
da Gümüşhane Telekomspor ile kozlarını pay
laşacak. Bir başka Samsun ekibi Karasamsun
spor FK’da Suluova Sebatspor’u evinde konuk 
edecek. Bu dev karşılaşmalar ise saat 13.00’da 
başlayacak.

BAL’da
DERBİ haftası

Samsunspor
kayıp İSTEMİYOR

Potada galibiyet serisi 
yakalayan Yılyak Samsun-
spor Basketbol, pazar günü  
deplasmanda Mersin 
Büyükşehir Belediyesi ile 

karşı karşıya gelecek. Edip 
Buran Spor Salonu’nda 

oynanacak olan 
karşılaşmanın başlama 

saati 18.00 olacak. Bu 
dev müsabaka ise TRT 
Spor Yıldız ekranlarından  
naklen yayınlanacak. 
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