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7. kİTAP FUARI

yunus günçe

Alaboraşk

Vesper

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye 
Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Karadeniz Kitap 
Fuarı, 2015 yılından bu yana yüzlerce yayınevi ve yazarı 
Karadeniz’in çeşitli kentlerinden gelen binlerce okurla 
buluşturdu.

2022 yılında yeniden Karadenizli okurlar ile buluşmak 
için gün sayan fuara her sene 200’ün üzerinde yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

“Olur da eğlenmezsen bu akşam, hatayı 
kendinde ara” diye başlıyor anlatmaya. 
Ezbere anlatmıyor. İçinden geldiği gibi, o an ne geldiy
se; onu anlatıyor. “Akıllı insanlar için tasarladığım yeni 
nesil standup” diye özetliyor.

Film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali 
ile nişanlısı Esma’nın evliliklerine kısa bir zaman kala 
yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir 
seçimi konu alıyor. Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok 
güç bir duruma delilik ile dahilik arası bir çözüm üre
tirken, Esma’nın zeka geriliği olan çocukluk arkadaşı 
Samet’e karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka 
bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey 
yapılabilir?

Dünya’nın ekosisteminin çöküşünden son
ra 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. 
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01 - 07 Ekim
10.00 - 19.00
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi
Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 
Sk. No:2 Tekkeköy / SAMSUN
(Yaşar Doğu Spor Salonu Yanı)

05 Ekim 2022 Çarşamba
20.30  
COOL chicken’s SAMSUN 
125 TL

Ali Can Gebeş
Cemal Hünal, Erkan Can, Belçim Bilgin
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
Cinegold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Bruno Samper, Kristina Buozyte
Rosy McEwen, Eddie Marsan
Raffiella Chapman
Cinemaximum (Piazza)
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Mucİze: Uğur 
Böceğİ İle Kara Kedİ

Aşk’ın Mızrabı

Türkiye turnesi kapsamında çocuklarımızın en 
sevdiği karakterlerden Uğur Böceği ile Kara 
Kedi tiyatro sahnesinde. (310 yaş arası için uygundur. 
Yaş sınırı yoktur.)

Hissettiğiniz duyguların benzerlerini hisseden biri
nin cümlelerini okumak, bu koskoca dünyada yalnız 
olmadığınızı hissetmek ister misiniz? Peki, günlük 
hayatta kaçtığınız ve sorgulamaktan korktuğunuz her 
noktayı yüzünüze tokat gibi çarpan vurucu bir eserle 
karşılaşmak? Kendinizi daha iyi tanımak ve anlamak 
için en derinlerinize ulaşan bir kitapla tanışmanın size 
iyi geleceğini düşünüyorsanız zaman kaybetmeden 
Emil Michel Cioran’ın Çürümenin Kitabı isimli eseri 
okumaya başlamalısınız. “Senin rüyan neydi?” diye 
soran yazarın toplumdaki kanayan yaralara merhem 
sürmekten ziyade o yaraları bir daha açılmamacasına 
kanatan paragraflarında kendinizi bulacağınıza eminiz.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Koro
su’ndan “Aşk’ın Mızrabı” konseri, konuk sa
natçılar Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir ile 
sizleri bekliyor.
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Cenk Eren
‘Kadife Örtü’ isimli şarkısı ile müzik listelerine 
hızlı bir giriş yapan sahne stiliyle ikon olarak 
gösterilen Cenk Eren dinleyicisiyle buluşuyor.
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02 Ekim 2022 Pazar
13.00 - 14.30 - 16.00
Samsun Gazi Sahnesi
Yetişkin 50 TL, Çocuk 40 TL

30 Eylül 2022 Cuma
20.00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
Tam 40 TL, İndirimli 25 TL

07 Ekim 2022 Cuma 
21:00 - 23:55
COOL chicken’s SAMSUN
80 TL

30 Eylül 2022 Cuma
20.00  
Rum Meyhanesi, 
Adnan Menderes Bulvarı 
2. Kısım No/20, Atakum
0362 438 66 17

nerede ne var

Yazar: 
Emil Michel Cioran

Çevirmen:
Haldun Bayrı

Yayınevi:
Metis Yayıncılık

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

Son yıllarda şehrinin eğlence denince akla gelen ilk 
isimlerinden olan Vals, kendi şarkılarını ilk kez bu özel 
geceye hazırladıkları repertuarla birlikte dinleyicile
riyle paylaşmak için gün sayıyor!

Sınırlı kontenjanı olan konserde sen de yerini al.
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Kral Şakİr  
Kapadokya Macerası

Bu Da Geçer Yahu 10. Çocuk Bİlİm ve 
Kültür Şenlİğİ

Hayal Atölyesİ 
Tİyatrosu Sezon 
Açılış Konserİ

İşgal yıllarının İstanbul’unda hiç ummadığı 
bir şekilde işgal orduları kumandanı Amiral 
Colthart’ın emir subayı olmak zorunda kalan 
Yüzbaşı Süha... Çıkardıkları mizah dergisinde 
Amiral’ in kafasını balkabağı olarak çizdikleri için gaze
teleri kapatılan Süha’nın kardeşi Kemal ve onun arka
daşı Falih... Süha Milli Mücadele’nin, Kemal ve Falih de 
gazetelerinin derdindeyken Amiral’in yeğeninin aniden 
İstanbul’a gelişi... Birbiriyle kesişen planlar ve karışan 
durumlar... Anadolu savaş acısıyla yanarken, İstan
bul’da işgalcilerle mücadele eden bir avuç insan... “”Bu 
da Geçer Yahu”” işgal acısı çeken İstanbul’un, her ne 
pahasına olursa olsun mücadele eden insanlarını an
latıyor… Savaşın tozu dumanı, işgalin hüznü içinde 
gülümseten bir kesit sunuyor….

Atakum Rotary Kulübü ve Atakum Rotaract Kulübü 
tarafından uzun yıllardır düzenlenen Çocuk Bilim ve 
Kültür Şenliği arasında Çobanlı İskelesi’nde!

Bu şenliğin geliri, Lösemili çocuklar ve ailelerinin kaldığı 
NADEP binasının ve ”Bir okulumuz var” projesi kapsamın
da bir köy okulunun ihtiyaçları için kullanılacaktır.

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

Hayal Atölyesi Tiyatrosu 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 
20.00’da sezon açılışını yapıyor. Sohbet, muhabbet, çay 
ve müzik Hayal Atölyesi Tiyatrosu’nda!

Klarnet: Bayram Karagül
Kanun: Hamza Yarar
Klavye: Mesut Ayran
Ritim: İskender Gezginci
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06 Ekim 2022 Perşembe
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Büyük Salon
Tam: 75 TL, Öğrenci: 50 TL

02 Ekim 2022 Pazar
10:00 - 18.00  
Çobanlı İskelesi Cumhuriyet Mah. Adnan  
Menderes Blv. Atakum
Ücretsiz

02 Ekim 2022 Pazar
20:00 – 23:00
Güzelyalı, Hayal Atölyesi Tiyatrosu,  
3031. Sokak, Atakum
0534 427 10 70

07 Ekim 2022 Cuma
18:00, 20.00  Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezi
Genel Satış: 61 TL, 3 Al 2 Öde: 43 TL, 
Hopi %20 İndirim: 50,20 TL
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sİNE HAFTA

Cânn

Mekan

Cânn, kendisine bir takım varlıkların musal
lat olmasıyla hayatı kararan genç bir kızın 
hikayesini konu ediyor.

Film, Aura isimli restore edilerek yeniden açılan bir 
mekâna adımını atan insanların hikâyeleri arasında 
geziniyor.
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Eren Ergin
Sahra Yalçın, 
Alihan Demirbilek, 
Ekrem Türker
Cinemaximum 
(Piazza), 
Samsun CineGold

AVATAR
Yeniden sinemalarda olan filmde; bir hırsı
zlık 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 arasına 
karıştığında doğa ile de bütünleşir. 
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James Cameron
Zoe Saldana, Sam Worthington,  
Sigourney Weaver
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt),  
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal
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David Leitch 
Zazie Beetz, Brad Pitt, Sandra Bullock
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)

MİNYONLAR 2:
Gru’nun Yükselİşİ

HAZİNE AVCISININ 
MACERALARI

Hızlı Ayaklar  
Olİmpİyat Yolunda

Despicable Me serisiyle popüler kültürde 
yer edinen Minyonlar’ın ikinci filmi Minions: 
The Rise of Gru, 70’li yıllarda tarihin en büyük kötülerin
den 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.

Tad’in en büyük rüyası, arkeolog mes
lektaşları tarafından kabul görmektir ama 
kazaya eğimli doğası buna engel olur. Nadir bulunan 
bir lahiti yanlışlıkla tahrip edince bir sihir gerçekleşir 
ve arkadaşlarının hayatını tehlikeye sokar. 

Kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı 
sakatlık sonucu sporu bırakmak zorun
da kalan Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında 
çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif’in mağazaya 
gelmesiyle Ali’nin hayatı birden değişir. Akif Hoca, 
Karadeniz’de yaşayan ve Ali’nin spora geri dönmesini 
sağlayabilecek tek kişiden bahseder. Ali hem kendi 
potansiyelini keşfetmek hem de herkesi küçümseyen, 
dönemin yıldız sporcusu Justin Carter’a meydan oku
mak için İstanbul’dan Karadeniz’in yemyeşil yaylalarına 
heyecan verici bir yolculuğa çıkar.
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Enrique Gato
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)

Çağrı Cem Bayraklı
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt),  
Bafra Kristal

Enrique Gato
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)
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Zuhal
Tay

GülümseYudİ: Yedİ Konuk 
Cİnlerİ

İstanbul’un merkezinde yalnız yaşayan ve başarılı bir 
avukat olan Zuhal, bir gün evinde bir kedi sesi duymaya 
başlar. Gecelerce onu uyutmayan bu sesin kaynağını 
bulmak için apartmanda çaresiz bir arayışa çıkan Zuhal, 
o güne dek hiç iletişim kurmadığı komşularının tek tek 
kapılarını çalar. Kediyi bulamadıkça daha da absürtleşen 
bu arayış, bildiği doğruların peşinden giden Zuhal için 
yeni bir uyanışın da başlangıcı olacaktır

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.

Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri 
olan Ubey’in ahırında dünyaya gelir. Bir sa
bah annesine doğum günü için çiçek topla
maya çıkar. Ancak döndüğü zaman anne
sinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi 
de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak 
istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye 
karar verir.
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Yanlış Anlama 2 ÖNE ÇIKAN
Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk 
yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve 
onların yanından hiç ayrılmayan 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 çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan’ın  
geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık 
yolculuğuna çıkar. İstanbul’un en çok like alan resto
ranından, Bakü’nün ara sokaklarındaki eski bir resto
rana uzanan bu hikayede, izleyicileri bol bol kahkaha 
ve aşk bekliyor.

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 hayat
ta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için 
sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.
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Parker Finn 
Sosie Bacon, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Cinemaximum (Yeşilyurt), Samsun  
CineGold, Çarşamba Cinemas

Nazlı Elif Durlu
Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, 
Çağdaş Ekin Şişman 
Cinemaximum (Piazza)

Doğukan Mısır, Mert Uzunmehmet
Serkan Çolak, Birgül Uluçay, 
Barbaros Andiç
Cinemaximum (Piazza), Samsun CineGold, 
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Nurullah Yenihan
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas
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Aykut Taşkın
Gülşen Hüseyinli, Yılmaz Gruda, Cemal 
Hünal, Elcan Rasulov, M. Fatih Özkan,  
İslam Mehreliyev
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas
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Dert Etme Sevgİlİm

Evdekİ Düşman: 
Başlangıç

Sİndİrella ve
Sevİmlİ Arkadaşları

Paralı Asker - 
Musul

Gazap

Cennete Bİlet

1950’lerde kocasıyla birlikte ütopik bir deney 
topluluğunda yaşayan bir ev hanımı, göz alıcı 
şirketinin rahatsız edici sırlar saklıyor olabi
leceğinden endişelenmeye başlar.

Esther, Estonya’daki bir psikiyatri tesisinden parlak bir 
kaçış planladıktan sonra zengin bir ailenin kayıp kızının 
kimliğine bürünerek Amerika’ya gider.

Gazap, sevdiği erkeğin kendisine geri dönmesi 
için büyü yaptıran bir kadının hikayesini konu 
ediyor.

Ticket to Paradise, evlenmek üzere olan 
kızlarına mani olmak için birbirleri arasında
ki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak 
birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin 
hikâyesini anlatıyor.

Bir grup arkadaş, fare arkadaşlarını tekrar 
prense dönüştürmek için sihirli bir taş bul
mak için yola çıkarlar.

Türkiye’nin Musul Büyülelçiliği teröristler 
tarafından basılır. Konuyla ilgili haberler çık
maya başladığında, Özel Kuvvetler eğitimine sahip ve yıl
lardır devlet güvenliği konusunda çeşitli operasyonlara 
katılmış olan özel bir ekip, gizli bir görev ile görevlendiri
lir. Bölgedeki yerel dost güçlerle koordinasyon içeri
sinde örgüte operasyon yapan tim, esirleri kurtarır, 
ancak bu başarı, Tim’in kendilerini feda etmesine mal 
olacaktır.
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Alice Blehart
Cinemaximum (Piazza), Samsun CineGold

Olivia Wilde 
Olivia Wilde, Florence Pugh, Chris Pine
Cinemaximum (Piazza), Samsun CineGold

William Brent Bell 
Isabelle Fuhrman, Julia Stiles,  
Rossif Sutherland
Cinemaximum (Yeşilyurt)

Onur Aldoğan 
Sinan Taşkan, Özgür Konak, Tayfun Turhan
Cinemaximum (Piazza)

Serdar Aslan
Mehmet Volkan, Ferit Aslan, Oktay Emre
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Ol Parker
George Clooney, Kaitlyn Dever,  
Julia Roberts
Cinemaximum (Yeşilyurt)
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Eroğlu İlk maçında...
Parola galİbİyet
Samsunspor, pazar günü deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.Saat 13.30’da başlaya
cak olan müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. 

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmada Samsunspor deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile 
karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu, kritik bu zorlu karşılaşmada hakem Yiğit Arslan’a görev verdi. Bandır
ma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabakada Deniz Turgut ve Sezgin Çınar ise Arslan’ın yardımcılıklarını yapacak. 
13.30 da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu 
ise Samsunspor’un başında ilk maçına çıkacak.




