21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü
Anma Programı
12 Mayıs 2018 / Kefken / Karaağaç, Babalı

Katılımcılar için Bilgi Notu
12 Mayıs Cumartesi günü Kefken'de, 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma
Etkinliği yapılacaktır. Söz konusu anma programının anlamına uygun olarak gerçekleşmesi
için Organizasyon Komitesi tarafından bu bilgi notu hazırlanmıştır. Program sırasında her
türlü soru ve ihtiyacınız için anma programında görevli gönüllü arkadaşlarımıza
başvurabilirsiniz.

KEFKEN'E GELİRKEN

ETKİNLER SÜRESİNCE

● Anma programı için geleneksel/ulusal veya
siyah kıyafetler giyilmelidir.
● Katılımcıların beraberlerinde bayrak ve çiçek
(kırmızı karanfil veya kadife çiçeği) getirmesi
tavsiye edilir.
● Kefken'de Mayıs ayı ortalarında ortalama hava
sıcaklığı gündüz 25º C ve gece 15º C'dir.
Akşam saatlerinde hava serin ve rüzgarlı
olabilmektedir. Babalı sahilinin kum olması
nedeniyle uygun ayakkabı tercih edilmelidir.
● Etkinliklerin yapılacağı Karaağaç ve Babalı
köyleri küçük yerleşimlerdir. Yiyecek-içecek
temininde sorun yaşanabilir, tedarikli olarak
gelinmelidir.
● Park yerlerindeki araçların rahat bulunabilmesi
için otobüs sürücüleri ve görevlilerinin telefon
numaralarını almayı unutmayınız.

● Etkinliklerin zamanında gerçekleşmesi için
bilgilendirme anonsları mutlaka takip
edilmelidir.
● Babalı Köyü Merkez Camii önünde kortej
oluşturulacak ve toplu olarak sahile
gidilecektir.
● Denize sadece çelenk atılacaktır. Çiçekler
denize atılmayacak, sahile bir çizgi halinde
bırakılacaktır.
● Nart Ateşi sahil ile mağara arasındaki bölgede
yakılacak ve Nart Ateşi etrafında Mezar Taşı
Nöbeti tutulacaktır.
● Meşaleli Yürüyüş için meşaleler görevliler
tarafından programa uygun olarak dağıtılacak
ve yürüyüş sonunda sahilde kuma
saplanacaktır.
● Etkinlik süresince yas-anma gününe uymayacak davranışlardan kaçınılması önemle rica
olunur.

PROGRAM
16:30 – 17:30
17:30 - 18:00
18:00 – 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 22:00

Karaağaç Köyü Tarihi Mezarlığı Ziyaret ve Çerkes Sürgünü Anıtı programı
Toplu olarak kortej başlangıç noktasına (Babalı Köyü Merkez Camii) gidilmesi
Kortej oluşturulması ve yürüyüş
Sahile karanfil bırakılması
Anma programı

KARAAĞAÇ VE BABALI'YA ULAŞIM
● Ankara veya İstanbul yönünden Kocaeli'ne gelirken Kandıra çıkışından çıkınız.
● Kocaeli-Kandıra arası 44 km'dir. Kandıra'dan sonra Kefken yönünde devam ediniz (20km).
● Kefken girişine yaklaştığınızda (yüksek anten direklerinden hemen önce) “Babalı” yazan tabeladan
sağa dönün, beton yolu takip edin (Harita 1).
● Kefken'den yaklaşık 4 km sonra “Babalı, Cebeci” ve “Karaağaç” sapağına geleceksiniz. Karaağaç
yönünde devam ediniz.
● Yaklaşık 3 km sonra Karaağaç Köy mezarlığı yanında araçlardan ininiz. Trafiğin düzenli olması
için anma etkinliğinin yapılacağı bölgede trafik tek yönde akacak ve mezarlıklar bölgesine araç
alınmayacaktır. Araçlar Park Bölgesi olarak ayrılan yolların yanına park edilmelidir (Harita 2).
● Karaağaç Köyü'ndeki anma etkinliğinden sonra toplu olarak Babalı Köyü Merkez Camii’ne
gidilecektir.
● Karaağaç Köyü'nden çıktıktan sonra Babalı Köyü istikametine gidiniz (yaklaşık 10 km).
● Babalı Köyü Merkez Camii önünde araçtan inin ve aracı buradaki park yerine bırakınız (Harita 3).
● Babalı'dan dönüş, geldiğimiz yoldan değil, batı istikametinde “Kefken” yolundan yapılacaktır.
● Navigasyon cihazları için koordinatlar: Karaağaç: @41.1479, 30.3070; Babalı: @41.1813,30.3505
Harita 1. Kandıra-Karaağaç-Babalı ulaşım planı
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Harita 2. Karaağaç Köyü

Harita 3. Babalı Köyü

