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Koç Topluluğu arama kurtarma ekipleri ve
yardımları deprem bölgesinde
Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra harekete geçen
Koç Topluluğu Şirketleri, Koç Holding çatısı altında bir Koordinasyon Kurulu
oluşturarak deprem bölgesine yardım göndermeye başladı. Afetzedelerin
ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve Koç Topluluğu yardım kampanyasının
koordinasyonu için Koç Holding CEO’su Osman Turgay Durak ve bir grup üst
düzey yönetici 25 Ekim, Salı günü (yarın) deprem bölgesine gidecek.
Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, ülkemizi bir kez daha derin bir üzüntüye
sürüklemiştir. Onlarca vatandaşımız yaşamını yitirirken, yüzlercesi yaralanmıştır. Pek çok evin hasar

görmesine neden olan depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız ise son derece güç yaşam
koşulları ile karşı karşıyadır.
Koç Holding olarak, enerjiden, gıdaya kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizle
beraber deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere
dünden itibaren kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Gölcük Depremi’nde olduğu gibi derhal
bir Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Kurul, bir yandan acil
ihtiyaçların tespit ve teminini sağlarken, diğer taraftan ilkyardım ve kurtarma çalışmalarına
katılacak ekipleri bölgeye göndermek üzere hazırlıklar yapmıştır.
Koç Topluluğu Şirketleri Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde
İlk olarak 23 Ekim Pazar günü (dün) Arçelik Arama Kurtarma Ekibi, AKUT ve GEA ekipleri ile
birlikte bölgeye ulaşmıştır. Kriz masası koordinasyonunda 15 kişilik arama kurtarma ekibimiz
halen arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı gün, Yapı Kredi Bankası
çalışanlarından oluşan 21 kişilik arama kurtarma ekibi de Van’a intikal etmiştir.
16 kişiden oluşan Tüpraş arama kurtarma ekibi ise bugün deprem bölgesine ulaşmıştır. 25
Ekim Salı günü de (yarın) Tofaş ve Ford şirketlerimize ait 20’şer kişiden oluşan iki ekibimiz
daha arama kurtarma çalışmalarına başlamış olacaktır.
Jeneratör, gıda ve ısıtıcılar gönderildi
Diğer taraftan öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen, jeneratör, ısıtıcı ve temel gıda
ürünlerinin temini için Aygaz, Arçelik, Koçtaş ve Tat Konserve şirketlerimizle faaliyet
başlatılmıştır.
Aygaz bölgeye açık hava ısıtıcıları, katalitik soba ve LPG tüpleri sevk etmiş, sevk etmeye
devam etmektedir. Tat Konserve şirketimiz çeşitli gıda maddesinden oluşan 74,5 tonluk
yardım malzemesini deprem bölgesine göndermek üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Arçelik
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şirketi tarafından oluşturulan ve içinde acil ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 4 tır ise yarın
akşam deprem bölgesine hareket edecektir. Koçtaş ise arama kurtarma çalışmalarında
kullanılmak üzere başta jeneratör ve yapı malzemeleri olmak üzere çeşitli ürünleri bölgeye
sevk etmektedir.
Koç Holding CEO’su Osman Turgay Durak Yarın Van’a gidiyor
Bölgenin ihtiyacı olan diğer yardımların tespiti ve Koç Topluluğu yardım kampanyasının
yerinde koordinasyonu için Koç Holding CEO’su Osman Turgay Durak ve bir grup üst düzey
yönetici 25 Ekim, Salı günü (yarın) deprem bölgesine gidecektir. Turgay Durak’a Deprem
Bölgesi’ndeki çalışmalarında, Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret
Önen, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı & Yapı Kredi
Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın, Aygaz A.Ş. Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, Mogaz A.Ş.
Genel Müdürü Metin Öztekin, Otokoç A.Ş. Genel Müdürü Görgün Özdemir, Ford Otosan A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner, Arçelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Subaşı,
Yapı Kredi Bankası Perakende Bankacılık Satış Grup Direktörü Uğur Zafer Eren, Tofaş Fabrika
A.Ş. Fiat ve Ticari Araçlar İş Birimi Direktörü Okan Baş ve Aygaz A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Tufan Mut eşlik edecek.
Yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Koç Holding A.Ş.
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