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Gesi'de Gilaboru ve Ceviz Şenliği
2. Gilaboru ve Ceviz Şenliği törene katılan bölge halkı ve misafirlerle ceviz ve çam fidanı dağıtımı ile sona erdi
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Gilaboru ve Ceviz Şenliğinin, yoğun katılım ile
birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.Şenliğe Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç'ın yanı sıra ,Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet
Taymuş, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Meclis Üyeleri,Mahalle
Muhtarları ile çok sayıda bölge halkı iştirak etti.
Gesi Bölgesinin Kayseri için ayrı bir önem arz ettiğini doğal güzellikleri, bölgeye has gilaboru meyvesi,
cevizleri gibi mutfak zenginliği yanında türküleri ile bir kültür merkezi olduğunu belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak bu yıl 2.sini gerçekleştirdiğimiz Gilaboru ve Ceviz
Şenliği büyük ilgi görmektedir. Özellikle bu gün 'Gesi günü' ilan edilmiş olup, şehir dışında bulunan
Gesili hemşerilerimiz uzun yollar kat ederek gelmektedir. Konuştuğum kişiler içerisinde özellikle
Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa, Đznik, Antalya, Mersin, Adana, gibi birçok ilden Gesili'nin buraya bu
festival için geldiklerini öğrendim. Bu beni mutlu etti. Biz bir taraftan Anadolu kültürünü tanıtmaya
yaygınlaştırma çalışırken, diğer taraftan birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza da vesile oluyoruz.”
dedi.
Muhteşem bir organizasyon ile Gesi 'ye yakışır bir etkinlik gerçekleştirildiğini bu şenlik için şehir
dışından yaklaşık 400 kişilik Gesili'nin geldiğini belirten Gesi Güney Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Dilek,
Gesililerin son bir yılda almış olduğu hizmet ve yatırımlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını
söyledi.
Melikgazi Belediyesince gelen misafirlere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Çocuk Meclisi
tarafından halk oyunları gösterisi sunulurken, yerel sanatçılar tarafından konserler verildi. Vatandaşlar
davul zurna eşliğinde halay çekerek, hareketli müzik eşliğinde oynayıp stres attılar.
2. Gilaboru ve Ceviz Şenliği törene katılan bölge halkı ve misafirlerle ceviz ve çam fidanı dağıtımı ile
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10459
Erişim Tarihi: 18.10.2011

Azılı kapkaççı sonunda yakalandı
Otomobillerden çanta çalan ve kapkaç yapan hırsız, polis ekiplerinden kaçamadı
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Kayseri'de, özellikle alışveriş merkezlerinin önünde penceresi açık unutulan otomobillerden çanta
çalan ve kapkaç yapan hırsız, polis ekiplerinden kaçamadı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri'nin
Talas ilçesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayları ile ilgili
operasyon yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonda özellikle akşam saatlerinde alışveriş merkezleri
önünde penceresi açık olarak bırakılan otomobillerden hırsızlık yapılması üzerine, bu bölgelerde
önlemler alındı. Ayrıca kapkaç olaylarının meydana geldiği güzergahlar da kontrol altına alındı.
Polisin ısrarlı çalışmaları sonrasında, hırsızlık olaylarının şüphelisi olan H.Y. kıs kıvrak yakalanarak
gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar neticesinde H.Y.'nin 4 kapkaç ve 10 otodan hırsızlık olayına karıştığının tespit
edildiği öğrenildi.
Yetkililer, özellikle alışveriş merkezleri önünde vatandaşların otomobillerini açık veya pencerelerini
açık şekilde bırakmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10460
Erişim Tarihi: 18.10.2011

Vali'den açık çek!
Vali Mevlüt Bilici, Kalkancık köyü muhtarının tohum eleme makinesi talebine;Binayı yap, gereğini ben yaparım;
cevabını verdi
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Kayseri'deki köylerin sıkıntılarının giderilmesi için ziyaretlerde bulunan Vali Mevlüt Bilici, Kalkancık
köyü muhtarının tohum eleme makinesi talebine, “Binayı yap, gereğini ben yaparım” cevabını verdi.
Kayseri'deki köylerin yol, su ve servis şikayetlerinin yanı sıra, köylerin ekonomik açıdan da ayakta
durabilmesi için destek sözü veren Vali Mevlüt Bilici, Kalkancık köyünün talebini de geri çevirmedi.
Kalkancık Köyü Muhtarı Hacı Saygı'dan köyün sıkıntıları ile ilgili bilgi alan Vali Bilici, sıkıntıları tek tek
not etti.

Muhtar Hacı Saygı, köylünün ihtiyacı olan tohum eleme tesisi için çalışmalara başladıklarını, binanın
yarısını tamamladıklarını belirterek, “Köy halkımızın büyük bir ihtiyacı olan tohum eleme makinesinin
alınması gerekiyor” dedi.
Vali Mevlüt Bilici, köy muhtarının bu talebine, “Binayı yap, gereğini ben yaparım. Binayı
tamamladığınız zaman bana bilgi verin” diyerek destek olacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10461
Erişim Tarihi: 18.10.2011

Ağabeyini tüfekle vurdu
Aile içinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı
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Kayseri'de aile içinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişi av tüfeği ile vurularak
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki
H.A. ve kardeşi E.A.'nın arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonrasında E.A.'nın ağabeyini av tüfeği ile göğsünden vurduğu bildirildi.
Ağır yaralanan H.A. olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine
kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan E.A.'nın yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10462
Erişim Tarihi: 18.10.2011

Đntiharların önüne geçilemiyor!
Talas'ta bunalıma giren üniversite öğrencisi A.T., 5. kattaki dairenin penceresinden kendini boşluğa bıraktı
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Kayseri'de bunalıma giren üniversite öğrencisi, 5. kattaki dairenin penceresinden kendini boşluğa
bıraktı. Bacağında ve kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen genç tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda bunalıma girdiği ileri
sürülen 21 yaşındaki A.T.'nin oturduğu Ebru Apartmanı'nın 5. kattaki dairenin penceresinden atladığı
öğrenildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.T.'nin bacağında ve kaburgalarında
kırıkların olduğu tespit edildi.
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen A.T.'nin
arkadaşları olayın şokunu yaşarken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10463
Erişim Tarihi: 18.10.2011

Ağ gelin efsanesi
Kayseri&#8217;nin efsanesi &#8216;Ağ gelin&#8217; araştırılıyor
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Halk kültürü araştırmacıları ve televizyon yapımcıları, somut olmayan kültürel mirasın araştırmaları
çalışması kapsamında, Develi’de yaygın bir efsane şeklinde anlatılan, taş kesilme motifindeki ‘Ağ
gelin’ (Ak gelin) efsanesini araştırıyor.
Kayseri’nin efsanesi ‘Ağ gelin’, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden öğretim üyeleriyle TRT
program yapımcıları tarafından araştırılıyor. Develi ilçesine gelen ekip, araştırmasını burada
sürdürecek.
Efsane araştırmasında TRT de program yaparak, Ağ gelin efsanesini hakkında araştırma heyetinden
bilgiler sundu. Programa katılan Araştırmacı-yazar Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, “’Koçgun devri’ adı
verilen 1603-1607 yıllarındaki isyan ve soygun hareketlerinde Develi’de etkilenmiştir. 1603 yılında ünlü
eşkıya Tavil Mehmet’in yine Han Mehmet adındaki eşkıyanın yaptığı kötülükler ile aşiretler arasındaki
kanlı çatışmalar meşhurdur. Ağ gelin efsanesi de bu kötü günlerin izlerini taşımaktadır. Develi’den bir
Türkmen obası, Erciyes’in güney eteklerinde bir yaylaya çıkar. Bu obada, ahlaki ve fiziki güzelliğinden
dolayı ‘Ağ (Ak) Gelin’ adı verilen bir gelin vardır. Kocası ve iki çocuğu ile beraber mutlu yaşarlarken,
kocası gurbete çalışmaya gitmiştir. Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya, güzelliği ile şöhret bulan Ak
Gelin’e göz koymuştur. Sahipsizliğini de anlayınca, bir gece obayı basarak kaçırmak ister. Namus
timsali Ak Gelin, olayı anlar, gece karanlığında iki çocuğunu ve küçük sandığını yanına alarak,
karışıklıktan da faydalanarak gizlice Erciyes’e doğru kaçar. Erciyes’in ortalarında öyle bir yere gelir ki,
ilerisi uçurum gidilmez. Geriye dönse eşkıya. Gözyaşları ve çaresizlik içerisinde ellerini açar ve Allah’a
yalvarır, ‘Allah'ım, beni ve çocuklarımı ya taş et, ya da kuş’. Duası, kabul edilir. Đlk defa taş et dediği
için, onlar taş kesilir. Güneş doğunca oba sakinleri ve eşkıya, Ak Gelin, iki çocuğu ve çeyiz sandığının
hayretle ve şaşkınlıkla taş kesildiğini görürler.
Günler sonra obaya dönen kocası olayı annesinden öğrenir. Koşarak ailesinin taş kesildiğini görür.
Uzaklardan bir ses duyar, ‘Yiğidim namusunu bir eşkıyaya çiğnetmedim. O eşkıyadan ahtımı koma’.
Bu ses Ak Gelin’in sesidir. Delikanlı taş kesilen ailesine bakarak, ‘Alırım ahtını, koymam Ak Gelin’ der”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10464
Erişim Tarihi: 24.10.2011

Kendini yakmak istedi!
Bisiklet çaldıktan sonra polise yakalanacağını anlayınca üzerine tiner dökerek kendini yakmak isteyen genç
etkisiz hale getirildi
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Kayseri'de bisiklet çaldıktan sonra polise yakalanacağını anlayınca üzerine tiner dökerek kendini
yakmak isteyen genç, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bisiklet parkında hırsızlık ihbarı ile
harekete geçen polis, tiner bağımlısı oldukları tespit edilen 3 gencin peşine düştü. Bisikletle gezen
gençlerden 2'si polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Diğer zanlı ise polise
yakalanmamak için elinden geleni yaptı. Kaçamayacağını anlayınca cebinden çıkardığı tineri üstüne
döken genç, polisleri kendini yakmakla tehdit etti. Bir polis memurunun sessizce yaklaşarak biber gazı
ile etkisiz hale getirdiği tiner bağımlısı genç, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10466
Erişim Tarihi: 24.10.2011

26 ŞEHĐT, 22 YARALI !
Hakkari'nin Çukurca Đlçesi merkezindeki güvenlik birimleriyle sınırdaki askeri birliğe teröristler ağır silahlarla eş
zamanlı saldırı düzenledi
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Hakkari'nin Çukurca Đlçesi merkezindeki güvenlik birimleriyle sınırdaki askeri birliğe PKK'lı teröristler
ağır silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 26 asker şehit oldu, 22 asker
yaralandı.PKK'lı kalabalık terörist grupları saat 01.00'den itibaren Çukurca ilçe merkezindeki polis ve
jandarma birimleriyle, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Irak sınırının sıfır noktasında bulunan
Kekliktepe bölgesindeki askeri birliğe ağır silahlarla saldırdı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık
vermesiyle çıkan çatışma aralıklarla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Hakkari başta olmak üzere
çevredeki birliklerden Çukurca'ya takviye gönderildi.

Kekliktepe'deki askeri birliğe yönelik PKK saldırısında ilk bilgilere göre 26 askerin şehit düştüğü ve 22
askerin yaralandığı bilgisi geldi.
ÇUKURCA'DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR
Çukurca'da ilçe merkezinde PKK lı teröristlerin askeri birliklerle emniyet müdürlüğüne düzenlediği eş
zamanlı saldırının ardından çıkan çatışma Kazanvadisi Haskel Dağı bölgesinde sürüyor. Heronların
tespit ettiği PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarına kobralar bomba yağdırıyor.
33 ER SONRASI EN ÇOK ŞEHĐT VERDĐĞĐMĐZ SALDIRI
PKK yakın zamandaki en yürek yakan baskınını 15 Temmuz'da Silvan saldırısında gerçekleştirmişti.
Bu saldırıda 13 asker şehit olurken 7 asker de yaralanmıştı.
PKK'nın 1993 yılında gerçekleştirdiği 33 erin şehit düştüğü Bingöl saldırısı ise en çok şehit verdiğimiz
saldırıydı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10467
Erişim Tarihi: 24.10.2011

Güngören: 0 K.Erciyes: 0
Bank Asya 1. Lig'de Đstanbul Güngörenspor ile Kayseri Erciyesspor, golsüz berabe kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in 7. haftasında Đstanbul Güngörenspor ile Kayseri Erciyesspor, Güngören Mimar
Yahya Baş Stadı'nda oynanan maçta golsüz berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.
Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Güngörenspor Teknik Direktörü Fahrettin
Genç, bu maçta galip gelmek için şartlandıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı.
Rakibimiz de hiç kaybetmemişti bugüne kadar. Hiç kazanamayan ile hiç kaybetmeyenin
mücadelesinde ortada bir maç geçti. Ama biz daha istekli ve arzuluyduk. Kazanmak için elimizden
geleni yaptık. Pozisyonlar da bulduk. Eğer onları değerlendirebilseydik galip ayrılabilirdik. Daha
öncede söylediğim gibi her gün daha iyiye giden bir takımımız var. Bir önceki maçta da iyi mücadele
etmiştik. Đnanıyorum ki eksiklerimiz de döndüğü zaman çok güzel günler geçireceğiz. Çocuklara
güveniyorum" dedi. Đstanbul Güngörenspor'un başarılı orta alan oyuncusu Sinan Ayar da kendi
sahalarında ilk 3 puanlarını almak istediklerini ifade ederek, "Sahanın ağır olmasına rağmen iyti
mücadele ettik. Erciyes takımı da aynı şekilde mücadele gösterdi. Aslında iyi bir takımız. Ama
girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Đnşallah gelecek haftaki Tavşanlı Linyit maçından 3 puanı
alırız" diye konuştu. Bir diğer Đstanbul Güngörensporlu futbolcu Özgür Ergün ise maça 3 puan için
çıktıklarını dile getirerek, "Bu 3 puana acil ihtiyacımız vardı. Alt sıralardan kurtulmak istiyorduk. Đki
takım da iyi mücadele etti. Pozisyonlarımız var. değerlendirseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Aslında
rakibimizin de son dakikada bulduğu bir pozisyon var. Atabilselerdi sahadan mağlup da ayrılabilirdik.
Ama olmadı. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Kötü bir sonuç değil. Artık Pazar günü oynayacağımız
Tavşanlı Linyitspor maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR CEPHESĐ
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, her maça önce yenilmemek sonra da yenmek
için çıktıklarının altını çizerek, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Đyi konsantre olduk. Zaten sahada da
herkes gördü. Galip gelecek pozisyonları da bulduk. Ancak beraberlikle ayrıldık. Kısmet değilmiş
bundan sonraki müsabakalarda galip gelmeye bakacağız. Güngörenspor da iyi mücadele etti. Onların
bulunduğu sıra itibariyle ihtiyacı vardı. Bugün futbol şansının yanımızda olmadığı düşünüyorum. Her
iki takım oyuncularını yaptıkları mücadeleden ötürü kutluyorum. Güngörenspor'a da bundan sonraki
maçlarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Erciyessporlu futbolcu Cenk Cengiz, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayarak,
"Đçeride Rizespor'un 4-0 galibiyetinden sonra bu maçın bizim için zor geçeceğini biliyorduk. Đyi de
mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ama gol yollarında şanssız ve beceriksizdik. Benim de son
dakikalarda kaçırdığım bir gol var. Atsam 3 puanla ayrılacaktık. Olmadı. Artık bu maçı bırakıp haftaya
oynayacağımız Giresunspor maçına odaklanacağız. Hafta hafta bakıyoruz maçlara. Bundan sonraki
maçlarında da Đstanbul Güngörenspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Erciyesspor'un orta saha oyuncusu Metin Tuğlu ise genç bir ekip olduklarını belirterek, iyi
oynadıklarının altını çizdi. Arkadaşlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Tuğlu, 1 puanın
kötü sonuç olmadığını söyledi.
STAT: Mimar Yahya Baş
HAKEMLER: Mesut Çarık xxx, Oğuz Terzi xxx, Recep Yıldırım xxx
ĐSTANBUL GÜNGÖRENSPOR: Egemen xx, Mustafa Ün xx, Đbrahim Arıkan xxx, Özgür xx (Ampong
dk. 58 x), Mehmet xx, Celal xx, Tunç xx (Boateng dk. 82 x), Sinan xxx, Đbrahim Necipoğlu xx, Tuna
Kaya xxx, Zafer x (Kürşat dk. 6 xx)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan xx, Emrah xx (Cenk dk. 76 x),
Kemal xx, Metin xx (Posinkovic dk. 55 xx), Davut xx, Guluzade x (Wasswa dk. 55 x), Hanni xx,
Gökhan xx
SARI KARTLAR: Tunç, Kürşat (Đstanbul Güngörenspor), Metin, Cemil, Serkan (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10469
Erişim Tarihi: 24.10.2011

Kayseri'den teröre lanet!
Kayseri'de yüzlerce vatandaş, Hakkari'nin Çukurca'daki hain
saldırıyı kınayarak terör örgütüne lanet yağdırdı
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Kayseri'de şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla toplanan yüzlerce vatandaş, Hakkari'nin Çukurca
ilçesindeki hain saldırıyı kınayarak terör örgütüne lanet yağdırdı.
Ellerine Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, teröre lanet yağdırdı. Bazı
vatandaşlar, teröre tepki için toplanan grubun kalabalık olmamasından yakınırken, "Hiç mi şehitlere
saygı yok?" diye bağırarak serzenişte bulundu.
Gözü yaşlı şehit anneleri ise, "Yüreğimiz yanıyor, içimiz acıyor ama bir evladım daha olsa onu da bu
vatan uğruna feda etmeye hazırım" şeklinde konuştu.
Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı protesto gösterisinde konuşan Harp Malulü Gaziler,
Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz, "Yeter artık, bu pisliği temizlemenin vakti geldi de
geçiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından grup, "Hepimiz askeriz, görev isteriz", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam",
"Hakkari bizimdir, bizim olacak", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Kayseri uyuma,
şehidine sahip çık" şeklinde sloganlar atarak askerlik şubesine kadar yürüdü. Burada Đstiklal Marşı
okuyarak şehitliğe kadar yürüyen grup, olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10470
Erişim Tarihi: 24.10.2011

Pınarbaşı'nda ilginç ölüm!
Yaban domuzuna ve elektrik direğine çarpan araçta yaralanan çifte yardım etmek isteyen bir kişi, akıma kapılarak
hayatını kaybetti
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Kayseri'de yaban domuzuna ve elektrik direğine çarpan araçta yaralanan çifte yardım etmek isteyen
bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre M.M. yönetimindeki 38 VN 277 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi
Büyükgümüşgün köyü yakınlarında gece saat 01.30 sıralarında yolda önüne çıkan yaban domuzuna
çarptı. Aynı istikamette seyreden B.Ş. idaresindeki 06 AF 2396 plakalı otomobil ise yol üzerindeki ölü
domuza çarpıp kontrolden çıktı. Şarampoldeki elektrik direğine çarparak durabilen otomobilde
yaralanan sürücü B.Ş. ile eşi S.Ş.'ye yardım etmeye giden M.M., devrilen elektrik direğindeki akıma
kapılarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı. Yaralıları
kurtarmak isterken hayatını kaybeden M.M.'nin cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından hastane
morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10471
Erişim Tarihi: 24.10.2011

