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KOÇ ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİĞİ’NDE 

YILDIZLAR GEÇİDİ! 
 

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen yılın en 
renkli etkinliği Bahar Şenliği, hafızalardan silinmeyecek konserlere sahne oldu. 
Rumeli Feneri Kampusu’nda gerçekleşen şenlik, üniversitelilere 15 saat süren 
doyumsuz bir müzik şöleni yaşattı. Festivalde ana sahnede yer alan Athena, 

Ozan Doğulu, Pamela ve megastar TARKAN canlı performansıyla katılımcıları 
coşturdu. 

 
Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün hayata geçirdiği Bahar Şenliği, 14 Mayıs 2011 
Cumartesi günü Rumeli Feneri Kampusu’nda düzenlendi. Ünlü şarkıcılar, gruplar ve DJ’lerin sahne 
aldığı, sabahın ilk ışıklarına kadar süren festivalde, eğlenceli outdoor oyunları ile ödüllü yarışmalar da 
düzenlendi. 
 
Basın sponsorluğunu Power Group’un üstlendiği Bahar Şenliği’nin kapıları öğlen 12.00’de misafirlerine 
açıldı. Çeşitli müzik zevklerine hitap eden grup ve sanatçıları dinleme imkânı bulan katılımcılar birçok 
sosyal aktivitenin yanı sıra, ünlü sanatçı, DJ ve grupların birbirinden farklı ve özgün sahne 
performanslarıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.   
 
Diledikleri şarkıcı ve grupları izleme fırsatı yakalayan festival katılımcıları, aynı zamanda ATV Safari 
Tur, Paintball ve Bungee Jumping ile beraber çok farklı ve güzel karnaval oyunlarıyla buluştu. Gençler, 
gün boyu çeşitli oyunlarla tüm yılın stresini atarken, geceleri ise Türkiye’nin önde gelen sanatçı, grup 
ve DJ’lerinin sahne aldığı performanslarla eğlenceye doydular. 
 
Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının yanı sıra, dışarıdan katılımcılara da açık olan Bahar Şenliği, 
6500 kişiye ev sahipliği yaptı. 
 
 
Mega Star Tarkan’a Gençlerden Büyük İlgi 
Eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuar hazırlayan Tarkan, sahne şovu ve etkileyici sesiyle 
gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Binlerce gencin katıldığı bahar şenliğinde gençler 
Tarkan’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.   
 
Athena Genç Hayranlarıyla Buluştu 
Koç Üniversitesi Bahar Şenliği, Türkiye’nin en iyi grubu Athena’yı da ağırladı. Eski ve yeni 
şarkılarından oluşan bir repertuar hazırlayan, sahne şovları ve esprili tavırları ile sempati toplayan, 
Athena gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. 
 
Pamela’dan Renkli Sahne Şovu 
Koç Üniversitesi'nin Bahar Şenliği kutlamalarında sahneye çıkan Pamela sevilen şarkılarıyla 
öğrencileri coşturdu. Pamela, sempatik tavırları ve hareketli şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz saatler 
yaşattı.  
  
Ozan Doğulu ile unutulmaz final 
Öğle saatlerinde başlayan Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’nde, son zamanların en beğenilen 
müzisyenlerinden Ozan Doğulu hayranlarıyla buluştu. Şenlik, Doğulu konseri ile sona erdi.   



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


