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Rotterdam, 20 ocak 2009 
 
 
Değerli Köylümüz 
 
 
Betreft            : Köyümüze seyyar morg ve cenaze yıkama aracı 
Ons referentie: 20090120-1/MUY/ABO Uw referentie:   
 
Allah’ın selamı üzerinize olsun, 
 
Yüce rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizi bir bayramda daha bir araya getirdi ve Rotterdam 
Mevlana Camiinde 14 aralık 2008 tarihinde, geçen yıldan daha büyük bir katılımla, köylülerimizle 
Avrupada ikinci defa bir araya gelerek bayramlaştık. 
 
Bu mektubumuzla sizden, Avrupa Bozkandaklılar Derneğimizin yönetim Kurulu bayram değerlendir-
mesi toplantısında almış olduğumuz karar gereği, aşağıda belirttiğimiz konularda maddi ve manevi 
katkılarınızı bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin. 
 
Hepimiz vakti gelince bu dünyadan ayrılacağız. Her ne kadar zor da olsa ölüm vuku bulduğunda  bir  
yakınımızın son defa da olsa yüzünü görebilmek hepimizin vazgeçilmez bir arsuzu. Köyümüzde vuku 
bulacak cenazelerin, cenazeye saygı gereği hem kapalı bir araba içinde yıkanabilmesi hem de Avrupa-
da ve Türkiyede köyümüzden uzakta olan yakınlarının son görevlerini yerine getirebilmeleri, cenaze 
namazına yetişebilmeleri için seyyar(soğutucu, kapalı bir remork şeklinde) bir MORG’a ihtiyaç var. 
 
Köyümüzde, Karaman, Konya ve Türkiye de başka şehirlerde oturan köylülerimizden yardım talep 
ediliyor. Maliyeti yaklaşık onbin TL’ye olması tahmin edilen böyle bir MORG için biz Avrupadaki 
köylülerimizinde desteği ve katkılarına ihtiyaç duyuluyor. 
 
Hollanda’da  Amsterdam ve çevresinde Ömer Özler ve Hüseyin Gürbüz. Rotterdam ve çevresinde 
İlhami Gülmüş, Adem Boray, Muammer Gülmüş, Ahmet Gürbüz ve Mesut Cengiz. Utrecht ve çevre- 
sinde Ali Bayram. Den Haag’da Bahaddin Özen köylülerimizin katkılarını istemek için görevlendirildiler. 
Ayrıca Derneğimizin, Vereniging Bozkandak, Rotterdam  5017755 nolu hesabına kenmerk: MORG  
diye belirterek de para yatırabilirsiniz. 
   
2. Karamana bağlı diğer ilçe ve köylerle beraber bizim derneğimizin de çatı organımız olarak kabul 

ettiğimiz Hollanda Karmanlılar Vakfı,  Karaman ve bağlı il ve ilçelerdeki engelliler için Hollandadan  
akülü engelli arabası gönderme kampanyası başlattı. Bir arabanın maliyeti € 250,00. Sizden tanıdı- 
ğınız engellilerin ismini bize bildirerek ve para yardımı şeklinde katkılarınızı bekliyoruz. Yukarıda adı 
geçen arkadaşlarımız vasıtasıyla yardımınızı yapabileceğiniz gibi, köyümüzün 5017755 hesap  
numarasına veya Hollanda Karamanlılar vakfının 263236005 hesabına kenmerk:“özürlülere 
bağış”  olarak yatırabilirsiniz. Geniş bilgi için www.karamanvakfi.com bakabilirsiniz. 

 
3. Son olarak sitemizde yayınlamak mümkün olursa sergilemek üzere nostaljik özelliği olan, eski, 

renkli veya siyah beyaz fotoğraflarınızı, resimler ve tablo v.s. bize ulaştırmanızı bekliyoruz. 
Sitemize aldıktan sonra size iade edilecek inşallah. 

 
Katkılarınız bekliyoruz. 
 
Allah’a emanet olun. 
 
Avrupa Bozkandaklılar Derneği Yönetim Kurulu 


