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k İ t a p
s p o r
g e z İ

YENİ TÜRKÜ kon
serModern ve geleneksel enstrümanları Batılı 

bir şarkı yapısıyla harmanlayan ve onu Ege 
ve Akdeniz ruhuyla şekillendiren Yeni Türkü, dinleyi-
cisiyle buluşuyor.

11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla 
ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu et-
mek için hamile kalır mıydınız?

Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne 
kadarını doğru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o 
zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dik-
kat edin zira bazıları size çok da uymayabilir.

İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kay-
betmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye 
başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından 
kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve 
karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal 
kendisini ikisi tarafından ezilirken bulur.

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş
bilgi

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

16 Aralık 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
333₺ (1. Kategori), 280₺ (2. Kategori Merdiven), 
388.50₺ (VIP)
6+
0549 399 99 88- 0553 857 61 34

15 Aralık 2022 Perşembe
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
196₺ (1. Kategori), 168₺ (2. Kategori), 140₺  
(3. Kategori)
13+

Senİ Unutmak 
İstemedİm Kİ

ti
yat
ro

Elİf Ana dram
Elif Ana keramet sahibi, geleceği önceden sezen 
ermiş bir kadındır. Daha çocukken bile evden kaçar, 
günlerce dağlarda, mağaralarda yaşarmış. Alevilikte 
“analık-dedelik” kan bağı ile aktarılır ama Elif Ana 
o soy ağacından olmamasına rağmen “analık” ün-
vanını almış birisidir. Ömrü boyunca herkese iyilik 
yapan biridir. Öyle ki çevresinde iyilik meleği olarak 
isimlendirilir. Darda olan, hastalığı olan, iç sıkıntısı 
olan, çocuğu olmayan Elif Ana’nın yanına koşar. Elif 
Ana da onlara şifa olur. Ne var ki herkese iyilik ya-
pan bu kadın ömrünün sonunda dünyanın en büyük 
kötülüğünü görür.

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Semir Aslanyürek, Kazım Öz
Hülya Diken, Aliye Uzunatağan, Necmettin 
Çobanoğlu
Paribu Cineverse (Piazza)

Sİl Baştan 
Kaynanam

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Raşit Çelikezer
Zeynep Eronat, Algı Eke, Asuman Dabak, 
Alper Saldıran
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold
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nerede ne var

Mümkün Mertebe, Ömer İdris Akdin’in üçüncü öykü kitabı. Halen Yolcu Dergi-
si ve Kent Kültürü dergilerinin de yayın yönetmenliğini yapan yazar, Mümkün 
Mertebe’de karşımıza 37 küçük anlatı ile çıkıyor. Genel itibariyle kişisel tari-
hinden kesitler içeren öykülerinde tüm meselelerin hatıralarla aktarılması. Bu 
da Akdin’in yaşadığını yazan, yazdığını aktarırken içsel serüveniyle aktaran bir 
yazar olduğunu göstermektedir. Şiirsel bir anlatımla zamana, olaylara ve me-
kânlara dair tanıklıklarının bir yansıması olan Mümkün Mertebe, Akdin’in dün-
yayı algılama biçimine dair yansıtmalar da sunmaktadır. Onun bakışı sadece 
belirli bir yere değil, mazlum ve mustazafların olduğu yerleredir. Gobi çölünden 
Kafkaslara, Ruanda’daki katliamdan Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşen Sreb-
renista katliamına… Mostar Köprüsü ile Malabadi Köprüsünün kardeşliğini 
dillendirirken coğrafyanın sadece yapay sınırlarla çizilmesine karşı gelir. Akdin, 
tüm bunları aktarırken bir yandan da çağa dair tanıklıklarını aktarır. 

Eskiden, geçmişten, geçirilmiş olandan başlayarak gelecekte, “suyun suya ben-
zediği kadar, şimdi de geçmişe benzediği için”, başımıza gelecek olanlar hakkın-
da dersler çıkarabileceğimiz konulara matuf unsurları derleyerek anlatanlardır. 
Bunu kavramsallaştırmaya gerek yok. Hikayatın menkıbeye yaslanarak hik-
metli sözlerden pay almak için vesile olan bu anlatı biçimlerinde insanoğlunun 
yaşadığı dünya telaşının yansımalarını görmek mümkün. Ömer İdris Akdin, bun-
dan beslenerek anlatımlarını buna göre aktarıyor.

Yazar: 
Ömer İdris Akdin

Yayınevi:
Vadi Yayınları

kİTAP KÖŞESİMÜMKÜN MERTEBE

Belediye Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi korosu 749. 
Vuslat Yıldönümü sebebiyle Şeb-i Arûs’ta Mevlanâ’yı 
Sufi Ezgiler ile anıyor. Hayy’dan Geldik Hû’da Yanmaya 
Sûfî Ezgiler konserinin bu yıl ikincisi dinleyicilerle 
buluşacak. 

Konser aynı zamanda SBB TV Youtube kanalından 
canlı yayınlanacak. 

tarih
saat
yer

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

Sefa Doğanay – 
Kokpİt

Sefa Doğanay, ‘Kokpit’ ile Türkiye tur-
nesine başlıyor! Yıllardır biriktirdiği 

hikayeleri sandıktan çıkarıp hay-
ranlarıyla gösterilerinde paylaşan 
sevilen komedyen Doğanay, kapalı 
gişe oynadığı final oyunlarında da 

yoğun ilgi ile karşılaştı.

Bir yıldır süren “Naftalin” adlı 
stand up gösteri leri Türki-

ye, Avrupa ve Ameri-
ka’da büyük ilgi 

gören, 2011 
yılında Yetenek 

Sizsiniz ’de yete-
neğini göste ren 

ünlü komedyen, tak-
litleri ve komik hikayelerinden 

oluşan gösteri leri ile hayran kitlesini her geçen gün 
büyütüyor. Yeni sezonda ise Kokpit isimli yeni oyunuy-
la sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor!

stand
up

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

9 Aralık 2022 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
333₺ (VIP), 250₺ (1. Kategori), 200₺ (2. Kate-
gori), ₺150 (3. Kategori)
9+

hayy’dan geldİK
hÛ’da yanmaya

kon
ser
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Bİr Garİp Orhan 
Velİ Müzİkalİ

mü
zi

kalOrhan Veli her gün bir başka rengini görüyor-
du hayatın...bazen hırçın dalgalar...bazen 
güneşli yağmurlar. Evi bazen sığınak bazen zindan...
bir gariplik vardı bu işte...önündeki çukuru göremezdi 
çünkü aklı başka yerdeydi...

Bir Garip Orhan Veli Müzikali’nde yaşama sevincini, 
umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir 
dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dize-
leri usta yazar Murathan Mungan’ın kalemiyle, Reha 
Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ve modern yorumuyla 
sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Bir Garip Orhan 
Veli Müzikali’nde Orhan Veli’nin en güzel şiirleriyle 
müziğin ve dansın harmanlandığı bir sahne dili kul-
lanılıyor.

İlker Gümüşoluk, tek 
kişilik gösterisiyle iz-
leyicisiyle buluşmaya 
devam ediyor.

15 Yıldır Türkiye’nin her 
köşesinde 1000’den 
fazla gösteri yapan 
İlker Gümüşoluk, tek 
kişilik gösterisinde ikili 
ilişkiler başta olmak 
üzere, hayata dair 

birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor. 
Komedyen, özellikle YouTube kanalında yayınladığı 
Apartman Sohbetleri projesiyle, Biraz Konuşabi-
lir Miyiz? podcast serisiyle ve instagram hesabında 
paylaştığı skeçlerle ciddi bir seyirci kitlesine ulaştı. 
İlker Gümüşoluk aynı zamanda son iki yıldır YouTube 
Değişim Elçiliği görevini üstlendi. YouTube için özel 
projeler üretiyor.

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş
bilgi

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

13 Aralık 2022 Salı
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
224₺ (1. Kategori), 196₺ (2. Kategori), 168₺  
(3. Kategori) 
8+
0536 512 85 75

14 Aralık 2022 Çarşamba
20.30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
193,50₺ (1. Kategori), 154,50₺ (2. Kategori), 
132,50₺ (3. Kategori) 
12+

12 Aralık 2022 Pazartesi 
20.30
Samsun- Düşevi Sahne
70₺ (Tam)
12+

10 Aralık 2022 Cumartesi
19.00
Samsun Bulvar AVM Kültür Salonu
60₺ (Tam)
13+

İlker 
Gümüşoluk

stand
up

Vicdan; hangi ülkede yaşadığı belli olmayan, 
devrik bir Başkan ile Kral Lear’ın yer, zaman, 
mekân durumu belli olmayan “Vicdan hap-
ishanesi” diye adlandırılabilecek bir yerde, 
tamamen doğruları söyleyen bir “gardiyan” ile birlikte 
“adaleti” sorgulamalarının tek perde 65 dakikalık bir 
performansı.

Bir kadın aşkı için nelerden vaz geçer? Aşkını 
kaybetmemek için ne kadar ileri gidebilir? 
Medea mitolojinin en güçlü aşık kadını ve en 
acımasız annesi...

Güçlerini âşık olduğu adamın hizmetine adamış bir 
kadının neden ve nasıl bir canavara dönüşüp, -hiç 
kimseyi gözünün görmediği- bir intikam sonrası 
kendini savunmasıdır Re-Medea... Bilinen “Medea” 
mitlerinden yola çıkarak yazılan oyun feminist ya da 
kadın düşmanı bakış açılarından uzak savunmanın 
kutsal üzerine dizgelenmiştir.

Vİcdan

Re-Medea

ti
yat
ro

ti
yat
ro
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Larla G.

A’DAN Z’YE ÖYKÜ, 
ROMAN VE SENARYO 
YAZARLIĞI

Samsun Teknopark 
Gİrİşİmcİlİk Günlerİ 

Can Goxstand
up

eği
tim

eği
tim

mü
zikSosyal med-

yada aynı 
isimle içerikler de üreten 
genç komedyen, “Param-
parça Aşklar Avukatlar” ve 
“Sıkılmışlık” isimli gösteri-
lerinden ilkinde; avukatlar 
ve avukatlık üzerine mese-
leleri ele alıyor.

Caz ve blues sanatçısı Can Gox Babil Sahne-
si’nde sevenle riyle buluşuyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

16 Aralık 2022 Cuma
20.30
COOL chicken’s 
125₺
18+

tarih
saat
yer
bilgi
yaş

tarih
saat
yer
bilgi
ücret

14 Aralık 2022 Çarşamba 
21.00
Babil Restaurant & Bar
0552 155 99 55
18+

10, 11, 17, 18, 24, 25 Aralık 2022 
09.00-16:00 / 6 gün / 36 saat
OMÜSEM Konferans Salonu
sem.omu.edu.tr 
1500₺

Yazmaya ilgi duyan kişilere hikâyenin dinamikleri ve 
anlatı kurma tekniklerini öykü, roman ve senaryo 
formatlarında teorik ve uygulamalı olarak göstermek 
amacındaki sertifika programı konuya ilgi duyan her-
kesin başvurusunu bekliyor.

19 Mayıs Akşamları 
“Bestekarların Dilinden” 
konserlerinde bu kez Munir Nurettin 
Selçuk’un bestelerine yer verilecek. 

Özge Altıntaş Özcan şef liğindeki 
Samsun Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu, dinleyici lerle bu-
luşuyor.

Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO iş birliğinde 16 Aralık 
2022 tarihinde “Samsun Teknopark Girişimcilik Gün-
leri-3” etkinliği düzenlenecektir. Etkinliğin amacı, 
girişimcilerin yenilikçi fikir ve iş modellerinden haber-
dar olma ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı 
elde etmelerini sağlamaktır. Etkinlik kapsamında, 
Samsun Teknopark ile OMÜ-TTO faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerin ve girişimcilik konusunun tüm yön-
leri ile ele alınacağı bir programın yanı sıra başarılı 
girişimcilerin deneyimlerinin paylaşımı yer alacak-
tır. Ayrıca, program sonunda sürpriz hediyeli çekiliş 
gerçekleştirilecektir. Programa katılım ücretsizdir. 
Öğrenciler, start-up’lar, girişimciler ve girişimci olmak 
isteyen herkes davetlidir. 
Program Akışı
16:00 – 16:15 Kayıt ve İkram
16:15 – 16:45 Teknopark, TTO ve Girişimcilik
16:45 – 17:45 Tecrübe Paylaşımı
17:45 – 18:00 Soru- Cevap

tarih
saat
yer
bilgi

16 Aralık 2022 Cuma
16.00
Samsun Teknopark Konferans Salonu
0362 457 56 56

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 Kuv-
vacılar ile tanışırlar ve süpriz sona ilerleyen kaderleri 
oluşur.

Bİmarhane ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

13 Aralık 2022 Salı
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
70₺ (Tam)
13+

19 Mayıs Akşamları kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
yaş

16 Aralık 2022 Cuma 
19:30
Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne)
40₺ (Tam), 25₺ (Öğrenci)
13+
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ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

Azim taşı olarak bilinen yıldız taşı, tüm 
hayalleri nizin gerçekleşmesi için gerekli 
olan kararlılık ve öz güvenimizin artmasıyla 
bağlantılıdır. Karamsarlığa düşüldüğünde 
ve kararsızlık zamanlarında, içinde yer 
alan pırıltılarla kişinin içine umut ve 

neşe ışıltısı verir. Elsa Yıldıztaşı Kol-
yesi Oyunu, çocuklarla buluşarak 

çocukların içindeki umut ve neşe 
pırıltılarını ortaya çıkarmaya 

geliyor!

En sevilen en popüler çizgi dizilerden Pijamaske-
liler sahnede bir tiyatro oyunu ile hayat buluyor! 
Ünlü çizgi dizi, yepyeni bir macera ile izleyicilerin 
karşısına çıkıyor. Kayıp oyuncakların esrarını çözer-
ken, eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı olaylar da 
maceraya eşlik ediyor. Bu olağanüstü müzikali sakın 
kaçırmayın!

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 çekmes-
in diye de sevgiyi yok etmek istiyor. Yavaş yavaş insan-
ların kalbindeki iyi ve güzel duyguları alarak sevgiyi yok 
edecek bir iksir yapmaya başlıyor. Eni ise onun tam 
tersi, sevginin acıları dindiren ve tüm zorluklara dayan-
ma gücü veren en önemli duygu olduğunu düşünüyor 
ve Mano’ya karşı mücadele ediyor. Biri sevgiyi yok et-
mek, diğeri ise yeniden insanların kalbine yerleştirmek 
isteyen kahramanlarımız bunun için gerekli olan kay-
nağa yani “anahara”ya ulaşmak zorunda.

SmartStudy Co. Ltd. tarafından oluşturulan ve dün-
yanın en çok izlenen 2. videosu olarak global bir You-
Tube fenomenine dönüşen “BABY SHARK”ın muhteşem 
gösterisi, resmi lisansı ile TÜRKİYE’DE ilk kez çocuklar-
la buluşuyor.

Çocuklar hayranı oldukları karakterlerle tanışacak, 
BABY SHARK’ın eğlence dolu ve eğitici şarkılarıyla 
harika danslara eşlik edip unutulmaz bir gün geçire-
cekler. Eğlence dolu anların yanı sıra minikler, ok-
yanus ve denizlerimizi temiz tutmak için BABY SHARK 
karakteriyle beraber hareket ederek tüm dünyanın en 
büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalışa-
caklar. Harika sahne dekorları, led ekran görselleri 
ve projeksiyon efektleriyle muhteşem bir okyanus 
atmosferine hepiniz davetlisiniz.

Elsa Yıldıztaşı 
Kolyesİ

Enİ’nİn Kalbİ

Pinkfong Baby 
Shark Live Show

Pİjamaskelİler

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

11 Aralık 2022 Pazar
13.00
Samsun Lovelet Outlet Avm
68₺

11 Aralık 2022 Pazar
15.00 / 17.00
Samsun Lovelet Outlet Avm
68₺

10 Aralık 2022 Cumartesi
13.00 / 15.0015.00 / 17.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
91₺ (Tam)

tarih
saat
yer
ücret

14 Aralık 2022 Çarşamba
10.30
Zehra Yıldız Salonu
25₺ (Tam)
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sİNE HAFTA
Çakallarla Dans serisinin altıncı filmin de, ekibin 
maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Çakallarla Dans 6

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY

ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar

Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza)

Film, dost canlısı bir helikopter olan Gök-
bey’i kurtarmak için zorlu bir maceraya 
atılan Aslan, arkadaşları ve Hürkuş’un hikayesini konu 
ediyor. 

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Yunus Çocuk

Buğday Tanesİ

ani
mas
yon

dram

Okyanus al-
tında balıklar-
la büyüyen bir 
bebek. On-
ların dünyası rengarenk, 
eğlenceli ve sevgi dolu. Hiç 
fark etmedi kendisinin insan 
olduğunu. Çünkü onu bulan 
Nana (anne yunus) ona ken-
di yavrusu gibi baktı; onu 
sevdi ve tüm kötülüklerden 
korudu. Ama Yunus Çocuk 
oraya ait değildi ve bunu 
anladığında gerçeğin peşine 
düştü. 

Film, Milletvekili Serkan Bayram’ın hikâyesinden esin-
lenerek engelli bir bireyin mücadelesini anlatıyor.

yönetmen
sinemalar
-

Andrey Goglev, Mohammad Kheyrandish
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

decıbel ak
si

yon
“Ses çıkarmayın yoksa bomba patlar.” Eski 
Kıdemli Yüzbaşı Do-yeong (Kim Rae-won), iş 
arkadaşlarını kaybettiği elim bir deniz altı ka-
zası sonrası yoğun travma ve stres yaşam-
aktadır. Bir gün, Do-yeong gizemli bir kişiden gizli bir 
çağrı alır. Bu kişi bir stadyuma belirli yoğunlukta se-
sin yükselmesiyle patlayan bir bomba yerleştirdiğini 
açıklar. Do-yeong, ailesini ve diğer masum insanların 
canını kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak 
zorundadır.

Dedelerinden kalan mirasla bakir bir Ege 
koyunun tapusunu almaya çok yaklaşan 
kardeşler, ödenmesi gereken son iki taksiti 
denkleştirmek için koyda bir tatil köyü aç-
maya karar verir. Organik ve doğal bir tatilin hayalini 
kuran müşteriler koya geldiklerinde hiçbir şeyin vaat 
edildiği gibi olmadığını görünce ortalık fena karışır.

yönetmen
oyuncular
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Hakan Eser
Hakan Bilgin, Gürgen Öz, Gonca Vuslateri
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold

Her Şey DahİL ko
me

di
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Kurak Günler
Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği bur-
nunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle 
sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak 
üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşı-
lanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden 
itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye 
başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik 
iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak iste-
mese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş 
yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat’a yaklaştırır ve 
genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Emin Alper
Erol Babaoğlu, Ekin Koç, Selahattin Paşalı 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

ÖNE ÇIKAN

Black Panther: 
Yaşasın Wakanda

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve 
Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından ulus-
larını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçle-
rinden 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”
Film,, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı 
yarışmasıyla tanınan, film çekimleri için gittiği Bod-
rum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda eden 
Barış Akarsu’nun hayat hikayesini konu ediyor.

Gizlice ağaç eve giren iki hazine avcısı, yan-
lışlıkla geçmişe gidince Nasreddin Hoca ve 
çocuklar onları geri getirmek üzere peşlerinden gider-
ler, hazine avcıları orada hapse girince her şey halloldu 
düşüncesiyle geri dönerler fakat geri geldiklerinde 
dünya tamamen değişmiştir, hayatlarını eski haline 
döndürmek için tekrar geçmişe gitmek zorundadırlar.

dram

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

dram

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. 

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Müjdemİ İsterİm ko
me

di

Nasreddİn Hoca: 
Zaman Yolcusu

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

Nurullah Yenihan
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal
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spor

PARKEDE RAKİP
Fİnalspor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta heye-
can tüm hızıyla devam ediyor. 4 Samsun eki-
binin yer aldığı ligde ilk devrenin bitimine son 3 
hafta kaldı. 

11. hafta müsabakasında ligde ikinci sırada 
yer alan Çarşambaspor, evinde Görelespor ile 
karşılaşacak. Yine Atakum Belediyespor’da sa-
hasında Gümüşhane Telekomspor ile kozlarını 
paylaşacak. Samsun Büyükşehir Belediye-
spor’da deplasmanda Suluova Sebatspor ile ve 
Karasamsunspor FK ise 1926 Bulancakspor ile 
karşı karşıya gelecek. 11 Aralık Pazar günü oy-
nanacak müsabakaların başlama saati ise 13.00 
olacak.

son 3 hafta 
kaldı

Samsunspor, pazar günü evinde Finalspor’u ko-
nuk edecek. Kırmızı-Beyazlılar, parkeden galibi-
yetle ayrılıp Mersin yenilgisini unutmak istiyor. 

Yılyak Samsunspor Basketbol, 10. hafta müsa-
bakasında Samsunspor Basketbol, Finalspor ile 
sahasında karşı karşıya gelecek. Pazar günü 

saat 15.45’te İlkadım Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu’nda 
oynanacak olan maçtan 
Kırmızı-Beyazlı ekip galibi-

yetle ayrılmak istiyor. Bu 
dev karşılaşma ise 

TBF Youtube say-
fasından naklen 
yayınlanacak.  

Vurduğunuz gol olsun

Evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 
Kırmızı-Beyazlılar’da parola galibiyet. 

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Samsunspor evinde Yeni Malatyaspor, bu akşam (9 Aralık Cuma) saat 20.00’da 
Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı 
hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Cemil Tunç yapacak. Lig’de 
şampiyonluğa yürüyen kırmızı beyazlılar ise ligde 6, toplamda 8 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezon 
ligde çıktığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 27 puan topladı. 
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