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Yeni Arzum Okka ile 
Tek Seferde 

8 Fincan Kahve! 

5 yıldır OKKA Ailesi ile Türk kahvesinin 
ideal lezzetini, kültürünü dünyanın dört 
bir köşesine yayan Arzum, OKKA 
Ailesi'ne yeni üyeler katmaya devam 
ediyor. Yeni Arzum OKKA Minio Duo, 
8 fincan kapasitesi ile kalabalık 
misafirleri keyifli sohbetlere davet 
ediyor.  
Tek seferde dileyene şekerli dileyene 

 

 

Milyonların Sevgilisi Arçelik 
Telve Yenilendi 

İlkleri ve enleri Türk tüketicisiyle 
buluşturan Arçelik, Telve’yi yeniledi. 
Siyah ve bakır renkleriyle kahve 
tutkunlarının beğenisine sunulan 
Yeni Telve şık tasarımıyla göz 
doldururken sahip olduğu 
indüksiyon teknolojisiyle 
vazgeçilmez geleneksel Türk 
kahvesi lezzetini sunuyor.  

https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
https://www.instagram.com/turk_kahvesi_kulturu_dernegi/
http://www.turkkahvesidernegi.org/
https://www.instagram.com/turk_kahvesi_kulturu_dernegi/
https://twitter.com/tkkad?lang=en
http://en.turkkahvesidernegi.org/


sade 8 fincan kahve pişirebilmesiyle 
kalabalık misafirlerin kolayca ve 
zahmetsizce ağırlanmasını sağlayan 
Arzum OKKA Minio Duo, kompakt 
tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 
Ağır ateşte, ideal kıvamda pişmiş, bol 
köpüklü Türk kahvesi keyfini sunan Türk 
kahvesi makinesi, patentli yıkanabilir çift 
cezvesi ve taşma önleme sistemiyle de 
kullanıcılara rahatlık sunuyor. Evlerde, 
ofislerde, restoranlarda, otellerde ve 
kafelerde vazgeçilmez olacak Arzum 
OKKA Minio Duo ile lezzet ve keyif 
sizinle.   

 

 

 
  

 

 

 

 

Türkiye’nin ilk Türk kahvesi 
makinesi Telve’yi üreten Arçelik, 
Yeni Telve ürününü tanıttı. Siyah-
bakır renkleri, ince ve zarif 
görünümüyle şıklığı yeniden 
tasarlanan Telve, geleneksel Türk 
kahvesi kültürünü geleceğin 
teknolojisiyle buluşturmaya devam 
ediyor. 
 

Cezveyi her yönden ısıtan 
indüksiyon teknolojisine sahip Yeni 
Telve kahvenin en ideal süre ve 
sıcaklıkta pişmesini sağlıyor, her 
fincanda közde pişmiş geleneksel 
Türk kahvesi lezzetini sunuyor.  
 

Paslanmaz çelik cezveleriyle 
tasarım ve dayanıklılığı bir arada 
sunan Yeni Telve yüksek cezve 
kapasitesi ile tek seferde 6 fincana 
kadar kahve pişirirken 2 ayrı 
cezvede farklı şeker miktarlarına 
göre seçim yapma imkanı sunuyor. 
Ayrıca Yeni Telve ile 3 farklı fincan 
boyuna göre Türk kahvesi miktarı 
ayarlanabiliyor.  
 

Arçelik’in patentli Cooksense® 
teknolojisi ile her fincanda bol 
köpüklü ve tam kıvamında Türk 
kahvesi lezzetini sunmaya devam 
eden Yeni Telve, dokunmatik 
kontrol paneli ve 1,5 litrelik dahili su 
tankıyla kullanım kolaylığı 
sağlanıyor.  
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ABD’deki Türkler Derneğimizin de 

Katıldığı 9 Haziran’daki 

“Amerika Türk Günü”nde New 

York’ta Buluştu 

 
 

ABD’deki Türk-Amerikan toplumu, 9 Haziran’da New York’un Brooklyn ilçesinde 
düzenlenen “Amerika Türk Günü” festivalinde bir araya geldi.  
Yaklaşık 500 bin yerleşik Türk’ün yaşadığı ABD’de her yıl düzenlenen Türk 
Günü bu yıl ilk defa New York’un Brooklyn ilçesinde, Brooklyn Belediyesi’nin 
önündeki Columbus Park’ta daha kapsamlı bir şekilde festival havasında 
gerçektirildi. 
 

9 Haziran Pazar günü saat 13:00’de düzenlenen Amerika Türk Günü 
festivalinde Mehter Takımı, Karagöz-Hacıvat ve folklor gösterileri ile birlikte, 
Mustafa Sandal konser verdi. 
Türk Günü, New Jersey ve Long Island başta olmak üzere çeşitli bölgelerden 
Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla ve T.C. New York 

http://arzum.com.tr/
http://arcelik.com.tr/


Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda ve Brooklyn Belediyesi ile işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

Etkinlikte Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği olarak yer aldık. 
 

Etkinlikteki en çok ilgi ise derneğimizin standına gösterildi. 
Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin, Arzum ve Turkish Coffee 
Lady işbirliği ile açtığı standın önünde çoğu Amerikalı yüzlerce kişi sırada Türk 
kahvesi almak için bekledi ve birbirlerinin fallarına baktılar. 
 

Etkinliğe katılan Başkonsolos Alper Aktaş, “Amerika Türk Günü’nün amacı, 
Türk toplumumuzu bir araya getirerek ortak toplum bilincimizi güçlendirmek, 
kültürümüzü ve kendimizi Amerikan toplumuna doğru şekilde anlatmak ve 
layıkıyla tanıtabilmek ve Brooklyn Columbus Park’taki bu davetle, New York’ta 
bu yaz her yer kırmızı-beyaz çağrımızı yaptık” şeklinde konuştu.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Yayınlarımız Ayın Kitap Seçimi 



 

 

 

 

 

Türk Kahvesi Kitabı 
 

Türk Kahvesi Kitabı, kültürümüzde 
kahve ile ilgili birikimin kayda alınması 
düşüncesinden doğmuştur. Türk 
kahvesi; türkülere, atasözlerine, 
deyimlere kadar girdiyse, artık; 
geleneğin, kültür birikiminin bir parçası 
olmuş demektir. Bu kitapta Türk 
kahvesinin Divan şiirindeki yeri, kahve 
ikram ritüelleri, kahve etrafında oluşan 
söylenceler, kahve falı, kahvenin 
çocuk dünyasına yansıması, kahvenin 
hazırlanması ve sunulması için gerekli 
araç ve gereçlerin tanıtımı ve tabii, 
kahvenin mekânı olan kahvehaneler 
üzerine yazılar yer almaktadır. 
Alanında uzman yazarların bu 
yazılarını ilgiyle okuyacağınızı ümit 
ediyorum. 
 

Emine Gürsoy Naskali 
2011 

Satın Al  

  

 

Kahve 

Topraktan Fincana 

 

Kahve’nin Topraktan Fincana sihirli 
yolculuğunu yaşayacağınız keyifli bir 
bilgi ve gastronomi kitabı. 
Bu kitapta kahvenin çiğ halinden 
başlayarak, yetiştirilmesi, toplanması, 
prosesleri, kavrulması, 
harmanlanması ve demlenmesi ile 
ilgili tüm detayları bulabileceksiniz. 
Hem kahve ile bir keyif ve hobi olarak 
ilgilenen ev kullanıcıları hem de 
barista veya roaster olarak kahveyi bir 
meslek edinmiş profesyonellerin bir 
çok bilgiye tarafsızca ve en doğru hali 
ile ulaşabileceği bir başucu kaynak 
kitabı olarak nitelendirilebilir. 
 
 

Cenk Girginol 
2017 

Satın Al  

  

 

http://www.turkkahvesidernegi.org/index.php?icerik=online-satis-formu&iletisim=menuactive
https://www.dr.com.tr/Kitap/Kahve-Topraktan-Fincana/Hobi/Yemek-Ve-Tatli/Yemek-Kitaplari/urunno=0001736345001


 

Bagis ve Iletisim  

  

 

 
  

  

 

Kahve Kronolojisi 
 

9.yy: Etiyopya'da kahvenin keşifi 
 
1000: Kahve, keşfinden sonra Etiyopya’da 
ekmek yapımında ve tıbbi amaçlarla 
kullanılmaya başlandı 
 
1000: İbn-i Sina kahvenin tıbbi yararlarını 
yazdı 
 
1300: Yemen'de içecek olarak 
kullanılmaya başlandı  
 
1517: Osmanlı'da ilk duyulması 
 
1554: İstanbul'da ilk kahvehane 
 
1570: Şeyhülislam fetvasıyla 
yasaklanması 
 
1615: Venedik'e ilk ticareti  
 
1616: Kahve bitkisinin Mocha'dan 
Hollanda'ya kaçırılması 
 
1634: IV. Murad'ın kahve yasağı  
 
1645: Venedik'te ilk kahvehane 
 
1650: Papa VIII. Clement tarafindan 
kahvenin ‘şeytanın içkisi’ olarak görülüp 
yasaklanması  
 
1652: İngiltere'de ilk kahvehane 
 
1658: Ceylon´da, Hollanda'nın kahve 
yetiştirmeye başlaması 
 
1669: Türk elçisi ile kahve kültürü Paris'te 
 
1674: Kadınların Londra'da kahveye karşı 
direnişi 
 
1675: Kral II. Charles'ın Londra'daki 
kahvehaneleri kapatması. 
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http://www.turkkahvesidernegi.org/index.php?icerik=iletisim&iletisim=menuactive
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1679: Marsilya'da doktorların kahvenin 
sağlığa zararlarını öne çıkaran 
deklarasyon yayımlaması 
 
1679: Almanya'nın ilk kahvehanesinin 
Hamburg'da açılması 
 
1683: Viyana Kuşatması sonrası Viyana 
da ilk kahvehane 
 
1686: Paris'te Cafe de Procope'un 
açılması 
 
1696: New York'da ilk kahvehane, Kings of 
Arms 
 
1696: Cava Adası'nda üretimi 
 
1720: Floransa'daki Cafe Florian'ın 
açılması 
 
1721: Berlin de ilk kahvehane 
 
1727 - 1790 Brezilya, Jamaica, Küba, 
Porto Riko, Kosta Rika, Venezuela ve 
Meksika'da kahve üretimlerinin başlaması  
 
1746: İsveç'te yasaklanması 
 
1777: Prusya Kralı Frederick tarafından 
yasaklandı. Biranın kahveye üstünlüğü 
belirtildi.  
 
1822: İlk kahve makinesi tasarımının 
İngiltere'de çizilmesi 
 
1884: İlk kahve makinesi yapımı ve patenti 
Angel Moriondo, Turin 
 
1901: İlk buharlı espresso makinesi, Luigi 
Bezzera 
 
1903: Kafeinsiz kahve (Sanka) bulundu  
 
1904: Fernando Illy'nin modern anlamdaki 
espresso makinesini icat etmesi 
 
1910: Almanların Amerika pazarına 
kafeinsiz kahveyi Dekafe markasıyla 
sürmesi 
 
1938: Brezilya'daki Nestle'nin ilk hazır 
kahveyi imal etmesi 
 
1941: Türkiye'de kahve yokluklarının 
başlaması 

  

 

 

  

 

    

  

 

https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
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https://www.instagram.com/turk_kahvesi_kulturu_dernegi/
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1946: Cappuchino'nun doğuşu  
 
1957: Kızılay aracılığıyla ev başına 100 
gram olacak şekilde kahve dağıtılması 
 
1971: İlk Starbucks Cafe'nin ABD'nin 
Seattle şehrinde açılması. 
 
2004: Arçelik'in ilk Türk kahve makinesi 
Telve'yi piyasaya sürmesi  
 
2008: Türk Kahvesi Kültürü ve 
Araştırmaları Derneği faaliyetlerine 
başladı.  
 
2013: Türk kahvesi UNESCO Soyut 
Olmayan Kültürel Miraslar listesinde 
 
2014: Arzum'un doğrudan fincana servis 
özelliğiyle bir ilk olan ArzumOkka Türk 
kahvesi makinesini sunması 
 
2015: Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk 
Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği 
işbirliği ile “Bir Taşım Keyif-Türk 
Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü” sergisi ve 
eseri 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FJSRc8Ci_M
http://www.turkkahvesidernegi.org/
http://en.turkkahvesidernegi.org/


Türk Kahvesi Kültürü ve 
Araştırmaları Derneği 

2019 
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