
SADUN BORO'NUN CENAZE TÖRENİ PROGRAMI 
---------------------------------------------------------------------- 

Sonsuzluğa yelken açan sevgili Sadun Ağabeyimizi, Türk denizciliğinin büyük gururu, yedi 
denizlerin fatihi Sadun babamızı Pazartesi günü Marmaris'in Karacasöğüt köyünde toprağa 
veriyoruz. 

Defin töreni ve programı şöyle belirlenmiştir... 
Ülkenin çeşitli yerlerinden gelecek olan sevenleri, saat 11.00'DE Marmaris Netsel Marina'da 
toplanarak, oradan hareket edecek özel otobüslerle Karacasöğüt köyüne gideceklerdir. Özel 
araçlarıyla gelecek olanlar ise, Marmaris yolu Karacasöğüt sapağından girerek, orman 
içinden yapacakları 11 km'lik bir yolculukla köy sahilindeki tören alanına ulaşacaklardır. 

Sadun ağabeyimizin Türk bayrağına sarılı tabutu, saat 12.00'de Özel Ahu hastanesinden 
alınarak ambulansla Karacasöğüt köyüne hareket edilecektir. Burada tekneye geçecek 
cenaze, beraberindeki gulet, tırhandil, sportif yelken ve balıkçı piyadelerinden oluşacak bir 
refakat filosuyla Boro' nun sevdiği ve yaşadığı koyları yalayarak, ömrünün büyük bir kısmını 
geçirdiği Okluk Koyu’ na gelecektir. Bu refakat filosuna Aksaz üssünden bir harp gemimiz ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığının bir devriye botunun da katılması için temaslarımız 
sürmektedir. 

Bir saatlik bir deniz yolculuğunu takiben Okluk koyundan tekrar ambülansa alınacak cenaze, 
saat 15.30'da Karacasöğüt köy camiine getirilerek, musalla taşına konulacaktır.  

Saat 17.00'de kılınacak ikindi namazını müteakip Sadun ağabeyimiz, camiye 500 metre 
mesafedeki köy mezarlığında toprağa verilecektir. Boro' nun eşi, kızı ve yakınları taziyeleri 
burada kabul edeceklerdir. 

Törene katılacak olanların yiyecek ve içecek ihtiyaçları için camii ve sahilde önlem alınacak, 
Marmaris Kaymakamlığı ve Belediyesi destek verecektir. Defin törenini takiben saat 19.00'da 
mezarlığa 150 metre mesafedeki ve yol üzerindeki Can Pulak' ın evinin bahçesinde 
müftülüğün görevlendirdiği hocalar tarafından kuran okunacak ve lokma, helva dağıtılacaktır. 
Marmaris' ten Karacasöğüt' e otobüslerle gelenler, yine aynı otobüslerle kalkış yeri olan 
Netsel Marina'ya döneceklerdir. Otobüsler saat 18.30 - 19.30 olmak üzere iki parti halinde 
şehre hareket edeceklerdir. Karacasöğüt'e özel araçlarıyla gelecek olanlar için büyük bir park 
yerimiz maalesef yoktur. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Sonuç alınamaması 
halinde, köy sakinlerimiz ve görevlilerimiz yardımcı olacaklardır. 

 
Törenle ilgili bilgi almak isteyenler Can Pulak’ ı 532-2121929 numaralı telefonundan 
arayabilirler. 

 


