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Koç Pera Cafe
19
Ekim
2017
tarihinde
Boğaziçi
Mezunları Derneği’nin
düzenlediği
“Türk
Kahvesi Bir Dünya
Oyuncusu Olur mu?”
konulu etkinlikte Türk
Kahvesi Kültürü ve
Araştırmaları Derneği
Başkan
Yardımcısı
Osman
Serim
konuşmacı olarak yer
almıştır.

Mersin Rotary
Kulübü
21 Ekim 2017
tarihinde TKKAD
Başkan Yardımcısı
Osman Serim, Orta
Asya’dan Orta
Avrupa’ya Türk
Mutfağının 2000 yıllık
Hikayesi adlı etkinlikte
Türk Kahvesi ile ilgili
birimler hakkında
konuşmacı olarak yer
almıştır.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası’nın Temsili listesinde yer alan Türk
Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Bir Fincan Mutluluk
- Türk Kahvesi Festivali ile Hırvatistan’ın
başkenti Zagreb’de kahve severlerle buluştu.
Zagreb Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize
edilen Bir Fincan Mutluluk - Türk Kahvesi
Festivali’nin açılışı, Türk kahvesinin yapı taşlarından
bir seçkinin yer aldığı fotoğraf sergisiyle The Westin
Zagreb’de 16 Ekim'de yapıldı. Bir hafta boyunca
süren festival programının açılışına Türkiye
Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Rusya, İran ve
Kosova Büyükelçilik temsilcileri, Hırvatistan Ekonomi
ve Kültür Bakanlıkları temsilcileri, müze müdürleri,
sektör uzmanları ve kahve severler başta olmak
üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı.
Festival kapsamında Türk kahvesi kültürü ve
geleneğinin anlatıldığı tanıtım ve tadım programı 18
Ekim’de Zagreb Yunus Emre Enstitüsü’nde
gerçekleşti. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları
Dernek Başkan Yardımcısı Osman Serim’in
sunumuyla
gerçekleşen
programa
Türkiye
Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Sayın Babür Hızlan
ve eşi Saygıdeğer Hanımefendi başta olmak üzere
çok sayıda seçkin davetli katıldı. Türk kahvesi
kültürü ve geleneği Hırvat basın mensuplarıyla
paylaşıldı. Türk kahvesinin köklü geçmişi ve
günümüzdeki durumunun konuşulduğu program
kapsamında basın mensupları Türk kahvesi
hakkında bilinmeyenleri öğrenme şansına kavuştu.
Festival kapsamında İstanbul’dan Kolektif İstanbul
grubu 17 Ekim’de The Westin Zagreb’de sahne aldı.
Türk kahvesinin eşsiz lezzeti ve Kolektif İstanbul
grubunun yaptığı müziğin tınılarının bir araya
gelmesiyle katılımcılar eğlenceli bir gece geçirdi.
Türk kahvesinin tarih içerisindeki yolculuğunun
anlatıldığı program kapsamında katılımcılara Türk
kahvesi ve lokum ikramları yapıldı.
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Adana Lezzet
Festivali
Adana ilinin sahip
olduğu tarihi, turistik
değerlerinin aynı
zamanda zengin mutfak
kültürünün ulusal ve
uluslararası arenada
daha iyi tanıtılması için
kamu kurum ve
kuruluşlarının desteği
ile 6 ila 8 Ekim 2017
tarihlerinde ‘Adana
Lezzet Festivali’
düzenlenmiş olup, Türk
Kahvesi Kültürü ve
Araştırmaları Derneği
adına TKKAD Başkan
Yardımcısı Osman
Serim “Yöresel Türk
Kahveleri” alanında
konuşmacı olarak yer
almıştır.
Bu festival Anadolu‘da
düzenlenen en geniş
kapsamlı festival
olma özelliği taşımakta
olup, valiliğin
himayelerinde
düzenlenen ve festival
günleri boyunca kentin
farklı noktalarında
kurulan ‘Gastro Şov’
sahnelerinde ünlü
Adanalı ustaların ve
şeflerin farklı Adana
lezzetlerini hazırlama
şovlarının yapıldığı,
Adana mutfağı ve
lezzetleri üzerine çeşitli
etkinlikler ve atölye
çalışmalarının
gerçekleştirdiği, tüm
Türkiye’den gelecek
misafirlerin ve lezzet
tutkunlarının kendi
beğenilerine göre
istedikleri atölyelere
katılma şansı bulduğu
bir festival olma
özelliğini taşımaktadır.

Starbucks ve TKKAD İşbirliği
Starbucks Türkiye 17 Ekim 2017 tarihinden itibaren
Türk Kahvesini TKKAD tarafından onaylanan
çekirdek harmanı Veranda ile hazırlamaya ve yeni
özel sunumuyla misafirleri ile buluşturmaya
başlamıştır.
Dünyada
kahvenin
en
önemli
temsilcilerinden olan Starbucks’ın Türkiye’de
yaklaşık olarak 400 adet şubesi bulunmakta ve güçlü
bir etki alanı yer almaktadır. Bu gücü Türk
kahvesinin gelişmesi adına kullanmakta ve bu
sorumluluğu almaktalar.
Bu anlamda TKKAD ile girmiş olduğu ortak çalışma
neticesinde tüm mağazalarında Türk Kahvesi
Kültürü ve Araştırmaları Derneği‘nden onaylı,
yenilenen sunumuyla ibaresiyle Türk kahvesini
satışa sunmuş, yenilenen Türk kahvesini gerek
sosyal medya, gerek gazete ve dergilerde tanıtıma
sunmuştur.
Türk kahvesinin uluslararası platformda tanıtılması
çalışmalarının bir yenisi de TKKAD desteği ile
başlamış bulunmaktadır.   
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