
 
 
 
    
 
 
 

 

                        

12 Mayıs 2010, Çarşamba  

 

    
Koç Üniversitesi baharı müzikle karşılıyor 

 
Ajda Pekkan Koç Üniversitesi’nde! 

 

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen yılın 
en renkli etkinliği Bahar Şenliği, 22 Mayıs Cumartesi sabahı başlıyor. 

Rumeli Feneri Kampusunda gerçekleşecek şenlik, üniversitelilere 15 saat 
süren doyumsuz bir müzik şöleni yaşatacak. Festivalde ana sahnede 
Ajda Pekkan, Duman, Nil Karaibrahimgil ve MFÖ canlı performansıyla 

sahne alacak. 
 

Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün hayata geçirdiği Bahar Şenliği, 22 Mayıs 
Cumartesi günü Rumeli Feneri Kampusu’nda düzenlenecek. Ünlü şarkıcılar, gruplar ve DJ’ 
lerin sahne alacağı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan festivalde, eğlenceli outdoor 
oyunları ile ödüllü yarışmalar da düzenlenecek.  
 
Basın sponsorluğunu Power Group’un üstleneceği Bahar Şenliği’nin kapıları öğlen 12.00’da 
misafirlerine açılacak. Biri ana platform, diğer alternatif olmak üzere, farklı müzik zevklerine 
hitap edecek iki sahne yer alacak. Alternatif sahnede çeşitli müzik zevklerine hitap edecek 
grup ve sanatçıları dinleme imkânı bulacak ve saat 18.00’dan sonra DJ Funky C sahne 
alacak. Hayranlarıyla nadiren buluşan önemli isimlerin yeri ana sahne olacak. Böylece 
festival boyunca katılımcılar, diledikleri şarkıcı ve grupları izleme fırsatı yakalayabilecekler.  
 
Aynı zamanda ATV Safari Tur, Paintball ve Bungee Jumping ile beraber çok farklı ve güzel 
karnaval oyunlar katılımcıları ile buluşacak.  
 
Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü, bu sene Türkiye Aile Planlama Derneği, LÖSEV, 
Yaşayan Kütüphane, Greenpeace ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gibi sosyal 
sorumluluk projeleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye’nin en çevreci ve duyarlı 
bahar şenliğini gerçekleştirecek. Bu etkinliklerle geri dönüşüme ve sosyal duyarlılığa tam 
katkı sağlanması planlanıyor.  
 
Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının yanı sıra, dışarıdan katılımcılara da açık olan Bahar 
Şenliği, geçtiğimiz yıllarda 5300’ü biletli 6500’ün üzerinde kişiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl da 
yoğun katılımın beklendiği festivalin biletleri ön satışta 50 TL, Biletix’ de 56 TL kapıda ise 
60TL karşılığında satışa sunuluyor.  
 
 
 
 



 
 
 
    
 
 
 

 

Etkinlik Programı  
 
19.00 MFÖ 
20.45 Nil Karaibrahimgil 
22.30 Ajda Pekkan 
00.30 Duman 
 

 
Koç Üniversitesi Hakkında 
1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesi, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına 
devam etmektedir. Öğrencilerine son derece modern tesislerinde dünya standartlarında bir eğitim sunan Koç 
Üniversitesi, geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma imkânları ile eğitimi her zaman en üst seviyede 
tutmaktadır. Bir “Araştırma Üniversitesi” olarak saygın ve tanınmış bilim adamlarını akademik bünyesinde 
bulunduran Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’de ilk 5’te yer alır. Koç 
Üniversitesi’nden on bir öğretim üyesi Türkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) asli üye, üç öğretim üyesi ise 
assosiye üye olarak onurlandırılmıştır. Ayrıca dokuz öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, yirmi bir öğretim üyesi 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, bir öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve yirmi dokuz öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü 
sahibidir.  
 
Koç Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 40’ı tam burslu olmak üzere, yüzde 60’ı geniş burs imkânlarından 
faydalanmaktadır. Koç Üniversitesi’nde 21 lisans program, 19 yüksek lisans ve 11 doktora program bulunmaktadır. 

Koç Üniversitesi’nin halen 5521 mezunu bulunmaktadır (75% lisan ve 25% lisansüstü). Koç Üniversitesi’nin lisans 
programlarına yerleştirilen öğrencilerin büyük bir bölümü ÖSS’de ilk yüzde birlik dilime girmiştir.   
 

 
Bilgi için: Kerem Gülşen – Bahar Şenliği Basın Koordinatörü 
0536 642 7407– mgulsen@ku.edu.tr 


