
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 4-11 kasım
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Hazİne ma
ce
ra

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

Canbert Yerguz
Aslıhan Gürbüz, Şükran Ovalı, Boran 
Kuzum, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu
Paribu Cineverse Piazza Samsun,
Paribu Cineverse Yeşilyurt, 
Samsun CineGold, Bafra Kristal Sineması

PİkNİk Sepetİ
Birbirlerinden tamamen farklı iki aile, bir pik
nik sırasında tanışırlar. Bu iki aile arasında 
herhangi bir ortak nokta olmamasına rağmen 
şaşırtıcı bir yakınlık gelişir. Fakat daha sonra 
bu pikniğe beklenmedik birisi dahil olur ve bu kişinin 
gelişiyle olaylar sarpa sarar.

Tiyatronun kurucusu sanatçı Ahmet Çevik, enerjisi 
fazlasıyla yüksek olan bu oyunla birlikte seyircinin 
gülmeye doyacağını, ve izleyenlerin tekrar tekrar izle
mek isteyeceğinden emin olduğunu belirtiyor.  
Ahmet Çevik, renkli karakterleriyle, kalitesi yüksek 
espri anlayışıyla ve usta isimlerin yetenekli oyuncu
luklarıyla bu oyunun ses getireceğini vurguluyor.

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret

04 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺150 / 2. Kategori ₺150

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
Şef: Özge Altıntaş Özcan

kon
ser

10 Kasım ATATÜRK’ü 
Anma Özel KONSERİ

tarih
saat
yer
ücret

11 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun - Aydın Gün Salonu AKM (Büyük Salon)
₺40 (Tam) / ₺25  (Öğrenci) 

Annesinin vefatı ile yıllar sonra doğup 
büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru 
Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son 
görevini yerine getirmek ve hızlıca Ankara’ya 
dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak 
ister. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmez. Mesut’un 
memleketinde düşündüğünden daha fazla kalması 
gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) 
yüzünden katıldığı bir define kazısı ile Mesut kendisini 
talihsizlikler zinciri içerisinde bir macerada bulur.
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nerede ne var
Alİ Baba’nın Çİftlİğİ
Herkesin bildiği, sevdiği ve şarkılarını söyle
diği ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ sizlerle! 
Her gün her şeyin güzel, neşeli ve şarkılarla 
geçen Ali Baba’nın Çiftliği bu sefer büyük bir 
sorun ile karşı karşıya. Çiftliğin koruyu köpeği Benekli, 
Ali Baba’nın söylediklerini yapıp, korkularını yenebilirse 
çiftliği bu dertten koruyabilir fakat aynı zamanda çift
liğin tatlı ve korkak tavuğu Çilli de Benekli ile beraber. 
Sizce Ali Baba’nın söylediklerini Benekli yerine getirip 
çiftliği ve Çilliyi yabancılardan koruyabilir mi? 

Hadi, bu eğlenceli ve heyecanlı yolculuğa hep beraber 
şahit olalım hem eğlenelim hem öğrenelim, Ali Ba
ba’nın çiftliği benekliye ve sizlere emanet, görüşmek 
üzere, kendinize iyi bakın...

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

05 Kasım 2022 Cumartesi
14.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺60
2-8 yaş arası

Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, İnci gibi 
eserleriyle dünya çapında büyük bir üne ka
vuşan Nobel ödüllü Amerikalı yazar John 
Steinbeck’in Cennetin Doğusu romanı, Amer
ikan edebiyatının başyapıtlarından biri olarak 
gösteriliyor. Steinbeck’in 1952 yılında yayımla
nan ve “Bugüne kadar yazdıklarım, bu kitap için 
bir hazırlık niteliğindeydi.” şeklinde ifade ettiği 
eser, iyilik ve kötülük arasındaki mücadelenin 
antik zamanlardan bugüne uzanışını konu ed
iniyor.

Yazar: 
Cennetin Doğusu

Çevirmen:
Roza Hakmen

Yayınevi:
 Sel Yayıncılık

kİTAP KÖŞESİCennetİn Doğusu

Bremen 
Mızıkacıları
Sahiplerinin artık yaşlandıkları için işe yar
amadıkları düşüncesiyle evden kovduğu eşek, 
horoz, köpek ve kedi yolda tanışıp, bir müzik grubu 
kurma hayaliyle, Bremen’e doğru yola çıkarlar. Yol
culuk esnasında dinlendikleri evin duvarından içeriyi 
izlerken eve hırsızların girdiklerini 

görürler. Eve 
giren hırsızları 

korkutup kaçır
mak için yardım 
eden dostlarımız, 
tekrar kendilerini 
işe yarar hissedip, 
yeni bir yuva edi
neceklerdir…

tarih
saat
yer
ücret
yaş

05 Kasım 2022 Cumartesi
16.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺60
2-8 yaş arası

ti
yat
ro

Kanlı Nİgâr Müzİkalİ
Geleneksel Türk Tiyatromuzun en önemli 
figürlerinden biri olan Kanlı Nigar’ın acıklı, 
komik, müzikli, danslı serüveni anlatılıyor. 
Sadık Şendil’in yazdığı 2 perdelik seyirlik bir 
oyun olan Kanlı Nigar, Geleneksel Türk Tiyatrosunun 
pek çok unsurunu içerisinde barındırıp, Tiyatromuzun 
eski ustalarına bir selam gönderiyor. 

mü
zi

kal

tarih
saat
yer
ücret

05 Kasım 2022 Cumartesi
19.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺130



3SAMSUN’DA 
BU HAFTA

kültür

Mutluluklar 
Prensesİ
Mutluluklar Ülkesinin prense
si halkı ile beraber mutlu mesut 
yaşarken, bu durumu kıskanan 
Somurtkanlar Ülkesinin kralı ad
amlarını prensesin mutluluğunu 

Türlü deneylere tabi tutulan basit bir insan. 
İnsan ne içindir? Eğer insan dibi görünmeyen 
bir uçurumsa eylemlerinin sorumluluğu kime aittir? Bu 
karmaşanın içinde, çevresinde kim varsa Woyzeck’i bir 
kuklaya dönüştürür. İnsan razı olduğunda zorunluluklar 
kadar boyun eğişlerininde ağırlığını taşır. Bunu Woyz
eck’den iyi kim bilebilir?

Kuyunun Dibindeki Taş, Nazım Hikmet’in 
“Talihsiz Yusuf” şiirinden yola çıkarak hazır
lanan bir “insan olma” ve “yolculuk hikayesi”. 
Bağımsız bir uyarlama, müzikleri, animasyon
ları, tasarımları ile yeni ve özgün bir eser. Nazım Ustaya 
120. doğum günü armağanı.Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 

düzenlenen
Şef: Özge Altıntaş Özcan
Solist:  Sebahat Danışmaz, Tuğba Akatay Özdemir, 
Bülent Nuran ve H. Farabi Felamur

Anadolu da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolisti 
başka bir gazinoya transfer olur. Kumpanyanın assolist 
arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla 
gelişen olayları konu ediyor.

kon
ser 

ti
yat
ro

mü
zi

kal

19 Mayıs Akşamları 
“Dİllerden 
Düşmeyen Nağmeler”

Woyzeck’in 
Huzursuz Yok Oluşu

Dİl Yurdu

Hİsselİ Harİkalar 
Kumpanyası

tarih
-
-
saat
yer
ücret

tarih
-
saat
yer
-
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
-

2 Kasım 2022 Çarşamba / 9 Kasım 2022 
Çarşamba / 26 Kasım 2022 Cumartesi / 
30 Kasım 2022 Çarşamba
10.30 / 10.30 / 15.00 / 13.00 
Samsun - Zehra Yıldız Salonu
₺25

9 Kasım 2022 Çarşamba / 
23 Kasım 2022 Çarşamba
19.30
Samsun Belediyesi Atakum Sanat Merkezi 
(Küçük Salon)
₺60
+13

8 Kasım 2022 Salı
20:00
Samsun- Düşevi Sahne
₺70
+12

04 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun - Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne)
₺40 (Tam) / ₺25 (Öğrenci)

05 Kasım Cumartesi / 07 Kasım 2022 Pazartesi
20.00
Samsun - Aydın Gün Salonu
₺115  (1. Kategori) / ₺60  (2. Kategori) / 
₺60 (Balkon Tam)

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

ele alan; sevgiye farklı açılardan bakan iki 
çocuğun maceralarını anlatan bir çocuk operası.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

06 Kasım 2022 Pazar 
13.00 / 15.00 / 17.00
Samsun- Gazi Sahnesi
₺50
3-10 yaş arası

ti
yat
ro

ti
yat
ro

ele geçirmeye gönderir. 
Sevginin gücü 
kötülüğü yenebi
lecek midir?



4SAMSUN’DA 
BU HAFTA

Sahneye adım attıktan 
sonra reklamcılığı bıra
kan Gökhan Ünver; sosyal 
medya, kültür çatışmaları, 
evliliğin zor yanları, 
ebeveynlik gibi 
A’dan Z’ye bütün 
esprilerini 
açık yürekli
likle sahneye 
taşıyor.

Spotify’daki podcasti “sizin gününüz nasıl geçti” ve 
Youtube için yaptığı Kısmet Şov ve Yeni Format gibi 
içeriklerden tanınan, Türkiye’de yeni nesil stand up den
ince ilk akla gelen isimlerden olan Deniz Alnıtemiz tek 
kişilik gösterisi ile Samsun’da COOL Sahne’de.

Yaratıcı Yazarlık Merkezi adına Samsun’da yazmaya ilgi 
duyan herkesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlim Sanat 
ve Kültür Evi’ndeki “Yazarlık Okumaları” atölyesine bekli
yoruz.

Fatma Turgut 
şarkılarının akustik 
halleriyle konser seris
ine başlıyor.
Müzik kariyerinde 13. 
senesini dolduran Fat
ma Turgut şarkılarının 
hikayeleriyle şehrine 
konuk oluyor.

Modern meddah Sunay 
Akın’ın yeni gösterisinde, 
kültürümüzün unutulma
ya yüz tutan değerler
ine bilginin ışığı altında 
tanıklık edecek, klakson 
çalınmaz tabelasından, 
bir vapura kıyıdan salla

stand 
up

stand 
up pa

nel

kon
ser

ti
yat
ro

Gökhan Ünver 

Denİz Alnıtemİz 
Yazarlık Okumaları 
Atölyesİ

Fatma Turgut 
Akustİk Konser

Sunay Akın 
İle Yüz Yüze

kültür

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
-
ücret

tarih
saat
yer

11 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun- Samsun Canik Kültür Merkezi
₺150 (tam)
+7

09 Kasım 2022 Çarşamba
20.30
COOL chicken’s SAMSUN
₺125
+18

7 Kasım 2022 Pazartesi
19.30
OMÜ Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalı 
Spor Salonu
₺134,50

5 Kasım 2022 Cumartesi
20.00
Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüsü

Luna Dans Tiyatro
su, Dedektif Muhsin 
oyunu eski bir polis 
olan Muhsin Bu

lur’un dedektifliğe başlayıp 
aldığı vakaları polis teşkilatı 
ile yardımlaşarak çözmeye 

mü
zi

kal

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
-
saat
yer

11 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun Belediyesi Atakum S. M. (Küçük Salon)
₺50 (tam) / ₺40 (öğrenci) 
+6

24 Ekim 2022 / 28 Kasım 2022 / 26 Aralık 2022 
/ 23 Ocak 2023 
17.00 – 19.00
OMÜ İlim Sanat ve Kültür Evi

çalışması, bunun üzerine olayları eline yüzüne bulaştır
ması üzerine yazılan bir müzikaldir.

BİLGİ VE İLETİŞİM: 0555 703 70 05 (Cengiz Temek)

nan mendile, Apollo 11’in dünyadan ayrılışından, bir yas
tığa yazılı şiire kadar uzanan nice hissi senet bekliyor siz 
seyircileri.
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sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

ŞEYTAN KAPANI
25 yaşındaki rahibe Ann, geçmişte annesine 
musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı 
şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalır! Vatikan 
tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde 
açılan, şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gö
zlemci olur. Ancak çok kısa zamanda Ann’ in diğer tüm 
öğrencilerden farklı bir güce sahip olduğu ortaya çıkar.

kor
ku

BANDIRMA FÜZE 
KULÜBÜ
Film, altmış yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada 
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.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Ömer Faruk Sorak
Erkan Kolçak Köstendil, Alina Boz
Samsun Cinegold, 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

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, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

BEBEK SERVİSİ
Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların 
anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir te
siste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen 

Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata 
satmak için çalarlar. Tüm bunlar 

olurken, dedektifler onları iş 
üstünde yakal
amak için izle
mektedir.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Hirokazu Koreeda
Dong-Won Gang, Song Kang-ho, Bae Doona
Paribu Cineverse Piazza

Sevmedİm Deme
Bu hikâye bir kader 
ortaklığı hikayesidir. 
Birbirini tanımayan 
ama aynı amaç uğru
na ter döken, çalışan, 
kendine inanmaktan 
bir an bile vazgeçme
yen, müziğin birleş
tirici gücüyle birbir
ini bulan iki cesur 
yüreğin hikayesidir.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Burak Kuka
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş
Paribu Cineverse (Piazza)



6SAMSUN’DA 
BU HAFTA

kültür

AYA SİHİRLİ 
YOLCULUK
Fantastik macerasında Peter, Yıldızlı Çayır’a 
iner ve Uyku Perisi ile tanışır. Uyku Peri
si şunu çok iyi bilmektedir: Anne’in nerede olduğunu 
bulmanın tek yolu, Gece Perisi’nin bulutlar üzerinde bir 
kalede düzenlenen yemeğine katılmaktır, ancak masa
da herkese yetecek kadar yer yoktur. Bu yüzden Sa
manyolu’nda düzenlenen yarışa katılmaları gerekir ve 
rakipleri Doğa Ruhları; Fırtına Devi, Şimşek Cadısı, Dolu 
Heri, Yağmurlu Robin ve Ayaz Ana’dır…

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Ali Samadi Ahadi 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

Kİm Bu Aİle?
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.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Bedran Güzel
Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Nurgül Yeşilçay, 
Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt
Paribu Cineverse Yeşilyurt

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),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas,
Bafra Kristal

Film, cezaevinden çıkan Ali Kapan ve ad
amlarından yakayı bir kez daha kurtarmaya 
çalışan Altan ile Gürkan’ın hikâyesini anlatıyor.

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

Özgür Bakar
İnan Ulaş Torun, Orhan Aydın, 
Önder Açıkbaş
Paribu Cineverse Piazza - Yeşilyurt, Ba-
fra Kristal Sineması, Samsun CineGold, 
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

HEP YEK 5: BİZİM 
ŞEYİMİZ Mİ ALTAN

ko
me

di

İlgİ Manyağı ko
me

di
Kurban psikolojisinin getirdiği faydalar 
sonuçlarına değer mi? Kurban kültürünün 
popüler kültürdeki yeri nedir? Ya da kısacası, 
insan ne kadar utanmaz ve yüzsüz olabilir? 

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Kristoffer Borgli
Bjørnar Bruun, Francesca Brænne, 
Elisabeth Bech Aschehoug
Paribu Cineverse Piazza Samsun 
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yönetmen
sinemalar

ÖNE ÇIKANAstronot Köpekler: 
Tropikal Macera

Inna Evlannikova
Paribu Cineverse Yeşilyurt

Ünlü astronot köpekler BELKA ve STRELKA uzayda 
keşif görevindedir. Dünyamızdan acil durum mesa
jı alırlar. Atlantik Okyanusu’nun tropik bölgelerinde 
gizemli ve tehlikeli bir girdap görülmüştür. Astronot 
köpekler yeni görevleri için dünyaya dönmeli ve süper 
kahraman arkadaşlarının yardımıyla gezegeni kur
tarma görevini tamamlamalıdır. Dünyaya dönmüşken 
tadını da çıkartmalıdırlar.

ani
mas
yon

Ünlü senarist ve yönetmen Selçuk 
Aydemir’in, 2015 yılında çıkan ve çok satanlar 
arasında yer alan ilk kitabı ‘Mahalleden Arkadaşlar’ sin
emaya uyarlandı. Kitapla aynı adı taşıyan filmin teaser’i 
izleyici ile buluştu… 

TR 40 33 Productions’un yapımcılığını üstlendiği film 4 
Kasım 2022’de beyaz perdede sinema izleyicisi ile bu
luşacak. ‘Çocuklar ve büyümeyen çocuklar için’ motto
suyla yola çıkan film; herkese sıcacık duygular yaşat
acak… Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat 
Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz 
Gruda ve daha birçok değerli oyuncunun yer aldığı ‘Ma
halleden Arkadaşlar’, 90’lı yıllarda geçen nostalji dolu 
sıcak bir aile filmi olarak sinema izleyicisinin gönlünde 
taht kuracak. Sinema izleyicisinin merakla beklediği 
ve kahkaha dolu dakikalar vadeden ‘Mahalleden Ark
adaşlar’da duayen oyuncuların yanı sıra çocuk oyuncu
ların da performansları uzun süre hafızalardan silin
meyecek…

Film, sevgilisi Chase’in ısrarıyla bir korku festivaline 
gelen Laine’in, festivalin yapıldığı kasabanın geçmişinde 
yer eden The Creeper ile ilgili anlamlandıramadığı hay
aller görmeye başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Louisiana’da düzenlenen “Horror Hound Festivali” ülk
enin dört bir yanından yüzlerce ucube ve ölümsüz ko
rku hayranını her sene kendine çekmektedir. Festivale 
katılanlar arasında Chase ve festivale zorla getirdiği 
sevgilisi Laine de vardır. Laine etkinlik sırasında kasa
banın geçmişi ve özellikle The Creeper ile ilgili açıkla
namayan hayaller görmeye ve rahatsız edici sanrılar 
yaşamaya başlar. Laine festival başlarken doğaüstü bir 
şeyin diğer dünyadan çağrıldığını ve olayların merkez
inde kendisi olduğunu anlayacaktır.

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Selçuk Aydemir
Murat Akkoyunlu, Nurgül Yeşilçay, 
Alper Kul
Paribu Cineverse Piazza -Yeşilyurt,
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas , 
Bafra Kristal

Timo Vuorensola
Jarreau Benjamin, Imran Adams,
Sydney Craven
Paribu Cineverse Piazza Samsun

Mahalleden 
Arkadaşlar

Kâbus Gecesİ:
Dİrİlİş

ko
me

di
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ku
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spor

Pendik galibiyetiyle moral bulan Samsunspor pazar 
günü evinde Göztepe’yi konuk edecek. Saat 16.00’da 
başlayacak karşılaşmadan KırmızıBeyazlı ekip 3 
puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. 

Yılport Samsunspor, Spor Toto TFF 1. Lig 12. haftasında 
Göztepe’yi evinde konuk edecek. Samsun 19 Mayıs Sta
dyumu’nda saat 16.00’da oynanacak karşılaşma TRT Spor 
ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu dev karşılaşmayı 
ise hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardım
cılıklarını ise Suat Güz ve Mert Bulut yapacak. BAL’da 

heyecanlı hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta yer alan 
Samsun takımları bu hafta birbirinden zorlu 
rakipleri ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirvede 
yer alan lider Samsun Büyükşehir Belediyespor 
cumartesi günü saat 13.00'da Görelespor'u 
evinde konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı 
galibiyetle kapatan Karasamsunspor 
FK'da sahasında pazar günü Niksar 
Belediyespor'u ağırlayacak. Atakum 
Belediyespor ise deplasmanda Tokat 
Belediye Plevnespor ile kozlarını 
paylaşacak. Çarşambaspor'da 
deplasmanda Ulubey 
Belediyespor 
ile 3 puan mü
cadelesinde karşı 
karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde (TBL) mücadele 
eden YILYAK Samsunspor Basketbol, cumar
tesi günü deplasmanda Fenerbahçe Koleji 
DS Energy ile karşı karşıya gelecek. Fener
bahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynan
acak karşılaşma saat 14.00’da başlayacak. 
KırmızıBeyazlı ekip eve galibiyetle dönüp 

potada fark yaratmak istiyor. 

 Yılport Samsunspor Göztepe A.Ş.
SAMSUN YENİ 19 MAYIS

Hakem: Murat ERDOĞAN
6.11.2022 - 16:00
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