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GÖRÜSÜLEN GÜNDEM MADDESI 1. 	: Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen, ulusal ve 
uluslararası kültürel festivallerin araştrılarak Kadıköy'de uygulanabilecek festivalin ilçemize kazandırılması ile 
ilgili önerge. 
KOMISYONLAR MÜSTEREK INCELEMESI :  Kadıköy Belediye Meclisinin Şubat 2017 toplantısının 
10.02.2017 tarihli 5. Birleşiminin, 1. Oturumunda Komisyonlarımıza müştereken havale edilen önergede, 

KADIKÖY BELEDIYESI MECLIS BAŞICANLIĞINA 
"Ulusal ve Uluslararası Kültürel Festivallerin araştınlaralc, Belediyemiz Kadıköy'de uygulanabilecek bir 

festivalin ilçamize kazandırılması ile ilgili çalışmaların başlatılması konusunun gündeme alınması hususunu 
Sayın Başkanlık Makamına iletilmesini arz ederiz" denilmektedir. 

KOMISYONLAR MÜŞTEREK GÖRÜŞÜ:  Söz konusu teklifle ilgili Komisyonları= ortak toplantısında 
konuyla ilgili inceleme, çalışma ve Müdürlükten alınan bilgiler çerçevesinde aşağıdaki raporu Meclise sunulması 
kararı alınmıştır. 

Khalkedon'da Caz başlıgmda buluşacak etkinlikler çerçevesinde Kadıktly'tin kültürel birikimi caz kültürü 
ile buluşturmayı hedeflemektedir. 

Kadıköy'ruı caz birikimini dünyaya açacak olan Khalkedon'da Caz Festivali ile 2018 yılından başlayarak 
Cum sesleri Türkiye'den dünyaya yanlulanmasmı sağlamak. 

İlk çemberde yakın coğrafyamızm caz tamlannı Kadıköy'de buluşacak Türkiye cazı, Suriye, Lübnan, 
Filistin, Mısır, Iran gibi yakın coğrafyamızın cazcıları Kadıköy sahnelerinden dünyaya seslendirmek. 

Ikinci çemberde, tarihsel ve sosyal yalcmlıklanmızın olduğu diğer bir coğrafya olan Balkanlarm can 
Kadıköy' de dinleyenleri ile buluştunnak.Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya gibi 
ortak duygu ve tanıklarunızın bulunduğu coğrafyada cazcılar, hem kendi miizikal deneyimlerini açacak hem de 
caz birilcimlerine dair paylaşunlarda bulımmasun sağlamak. 

Üçüncü çemberde, iç içe geçtiğimiz coğrafyalardan biri olan Kafkasya'nın cazını Kadıköy'e taşımak, 
Gürcistan, Azerbeycan, Ermenistan, Kafkas Bölgesel yönetimleri gibi yakın coğrafyalarm caz sanatçıları 
deneyim, birikim ve müzikal hazinelerini Kadılcöy'den dünyaya açmak. 

Khalkedon'da Caz Festivali kapsammda ülkelerin önde gelen caz vokallerinin yer alacağı dinletiler ise 
bambaşka bir caz festivali atmosferini hem Kadıköy' de hem de Istanbul'a kazandırmak. 

Yüce Meclise arz olunur, şeklinde hazırlanan Kültür-Turizm-Sanat ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler 
Komisyonlarının 24.02.2017 gün ve 2017/1 sayılı müşterek raporu, Kadıköy Belediye Meclisiııiıı Mart 2017 
toplantısmın 09.03.2017 tarihli 4. Birleşiminin I. Oturumunda görüşülerek komisyonlardan geldiği şekilde 
oybirliği ile (işaretle oylama) kabulüne karar verildi. 	 ii 
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