VEHBİ KOÇ VAKFI, ÜNİVERSİTE VE MESLEK LİSELERİNDE OKUYAN
ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR
Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl Bizden Haberler Dergisi aracılığı ile Topluluğumuz
elemanlarının yükseköğretim yapan ve meslek liselerinde okuyan başarılı çocuklarına
vermekte olduğu burs programına bu yıl da devam edilmektedir. Burs, kontenjanımızı
aşan miktarda talep olduğu takdirde istekliler arasında yapılacak seçim sonucunda
yükseköğretim ve meslek liselerinde (ticari, teknik) okuyan öğrencilere tahsis edilecektir.
Sosyal ve kültürel yardım amacına dönük bir kuruluş olan Vehbi Koç Vakfı'nın Koç
Topluluğu mensubu çocuklarına vermekte olduğu burslar için gerekli gördüğü koşullar
şunlardır;
1. Burs adayı üniversite, yüksekokul veya meslek lisesi (ticari,teknik) öğrencisi olmalıdır.
Açık öğretim ve ikincil öğretim öğrencileri bu burslardan yararlanamaz.
2. Öğrenci anne ve/veya babası Koç Topluluğu'na bağlı bir kuruluşta çalışmalıdır.
3. Üniversiteye yeni giren öğrenciler üniversite giriş sınavında aldıkları puan değerlerini,
üniversitede okuyanlar ise son ders yılı içinde aldıkları notları belgeleyerek başarı
durumlarını kanıtlamalıdırlar. Meslek Lisesi (ticari, teknik) öğrencileri bir önceki ders
yılına ait notları ve sınıfı geçtiklerine dair okuldan alacakları yazıyı Bilgi Formu'na
ekleyerek göndermelidir.
4. Öğrenci öğrenimine ara vermemiş, sınıf kaybetmemiş olmalıdır.
5. Öğrenci ailesinin 2000 yılı net geliri 5.000.000.000.-TL'nin altında bulunmalıdır. Net
gelirin hesabında 2000 yılı sonunda tahakkuk etmesi muhtemel her türlü ikramiye, prim,
sosyal yardım ve ailenin diğer gelirleri de dikkate alınmalıdır.
6. Öğrenci, kamusal veya özel bir kuruluşun burs veya kredisinden yararlanmamış
olmalıdır.
Bu koşullara uygun, burs isteyen öğrencilerin yayınladığımız "Burs İçin Bilgi" formunu
doldurup, keserek ve vesikalık fotoğrafını da ekleyerek
Vehbi Koç Vakfı
Koç Holding A.Ş.
Nakkaştepe Azizbey Sok. No.1 81207
Kuzguncuk-İSTANBUL

Adresine göndermeleri gerekecektir. Formun en geç 15 Kasım 2000 tarihine kadar
gönderilmesi gereklidir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Burs
tahsis edilecek öğrencilerin adları dergimizde ilan edilecektir. Bu burslar karşılıksız olup
mecburi hizmeti ve bir yükümlülüğü yoktur.

AVRUPA KALİTE BAŞARI ÖDÜLÜ ARÇELİK VE VİTRA'NIN
Dergimizin matbaa aşaması sürecinde gelen "son dakika" müjdelerini vermek bana nasip
olur. Avrupa Kalite Ödülleri (EQA) 27 Eylül tarihinde sahiplerini buldu ve Arçelik, Başarı
ödülünü Vitra ile paylaştı. Arçelik Genel Müdürü Sayın Nedim Esgin, "Demek ki doğru
yoldayız" diyerek, hepimizin ortak duygusunu dile getirdi.
Arçelik ve Eczacıbaşı - Vitra yöneticilerini de , çalışanlarını da kutluyorum.

BİLİŞİM 2000 A CEBIT EVENT
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olan "Bilişim
2000 A CeBIT Event" 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi
185 bin kişinin ziyaret ettiği Bilişim Fuar'ında, Koçsistem, Koç.net, Biletix, Kangurum,
Tofaş ve GVZ, hedef kitlelerine projelerini tanıtma olanağı buldular.

ARTESİS'İN AKILLI ÜRÜNÜNÜ ABB SERVİS PAZARLAYACAK
Artesis'in geliştirdiği ve arızaları önceden bildirerek, elektrik motorlarının 24 saat, 365
gün arızasız çalışmasını sağlayan 'motor beyinleri-MCM'lerin ABB Servis tarafından
pazarlanmasına ilişkin stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.
AVIS'TEN KOÇ TOPLULUĞU ÇALIŞANLARINA ÖZEL FİYATLAR
AVIS, Koç Topluluğu çalışanlarına özel fiyat uygulayarak 1998 ve 1999 model, ikinci el
Tofaş-Fiat, Ford-Otosan otomobillerinin peşin ve vadeli satışlarına başladı. İlgilenenler
aşağıdaki numaralara müracaat edebilirler.

İstanbul için:
Şenol Sezel
Kemal Yurdatanlı
Telefon: (212) 224 90 06
(212) 224 90 07
İstanbul dışı için başvurular, Avis ofislerinin satış müdürlüklerine yapılabilir

