
Pazar
Türk kültüründe “kahve altı” teriminden türemiş“kahvaltı”nın üstüne veya öğle yemeğindensonra, yorgunluk atmak ya da sohbetlere keyifkatmak için içilen Türk Kahvesi’nin en büyüktemsilcisi Kurukahveci Mehmet Efendi, baştaTürkiye olmak üzere; Avrupa, ABD, Asya veAvustralya kıtalarında 25'i aşkın ülkede tüketiliyor.1871 yılından bu yana faaliyet gösteren veTürkiye'deki pazarın tartışılmaz lideri olan şirket,dünya çapında da Türk Kahvesi denince aklagelen ilk isim olma özelliğini taşıyor. KurukahveciMehmet Efendi'nin ürettiğiTürk kahvesinin 2004-2005 arasındaki üretimartış oranı %7.7düzeyinde. Şirketin2005'teki kahve pazar payıise %60'a yakın.
Baflar›lar
Türkiye'nin önde gelentasarımcısı İhap HulusiGörey tarafından 1933’tetasarlanan logosu sadeceKurukahveci MehmetEfendi markasının değilTürk Kahvesi'nin desimgesi haline gelmiş durumda.Türkler tarafındankeşfedilmiş kahve hazırlama ve pişirmeyönteminin,Türk Kahvesi'nin kendine özgükimliğinin ve geleneğinin günümüze taşınmasındamarkanın büyük katkısı söz konusu.Üretilen kahvenin kalitesi 1930'lu yıllardaTürkiye ve Fransa'da alınan ödüllerle tescillendi.Kaliteden asla ödün vermeyerek yoluna devameden şirketin başarıyla sürdürdüğü en önemligörev ise, büyük bir gururla başlattığı “kültürelçiliği”. Kurukahveci Mehmet Efendi; yıllardıryurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlar, festivallerdekatılımcı ve konuklara Türk Kahvesi sunumuyapıyor.Tadımlar sırasında Türk Kahvesi'nin tarihçesi vekültürümüzdeki yerinin de anlatıldığı buetkinlikler Expo Hannover 2000; 2000, 2001 ve2002 Berlin Uluslararası Turizm Fuarı; 2002UNESCO Kültür Bakanları Toplantısı; aynı yılStrasbourg Avrupa Parlamentosu; 2003, 2004 ve2005 Frankfurt Turizm Fuarları; 2003 Tarih Vakfı,Kuşaklar, Deneyimler,Tanıklıklar konferansı; 2005Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün organizeettiği Anadolu'da Pers Dönemi uluslararasıatölye çalışması olarak sıralanıyor.
Tarihçe
19. yüzyıl sonlarına kadar Türk Kahvesi, çiğçekirdek olarak satılıyor ve evlerdeki kahvetavalarında kavrulduktan sonra el değirmenlerindeçekilerek pişirilip içiliyordu. Bu durum; HasanEfendi'nin işlettiği baharat ve çiğ kahve satandükkânının, oğlu Mehmet Efendi tarafındandevralınmasına kadar devam etti.1857'de İstanbul Fatih'te doğan MehmetEfendi, eğitimini tamamladıktan sonra babasınındükkânında çalışmaya başladı. 1871 yılında işinbaşına geçen Mehmet Efendi, çiğ kahveyikavurup dibeklerde öğüterek müşterilerine hazırolarak satmaya başladı. Böylece İstanbul TahmisSokak'ta taze kavrulmuş kahvenin mis gibi

kokusu da çevreye yayıldı. Kahveyi öğüterek ilkkez hazır olarak kahve severlere sunan MehmetEfendi, bu yenilik ve müşterilerine sağladığıkolaylıkla kısa sürede tanınarak “KurukahveciMehmet Efendi” diye anılmaya başlandı.1931 yılında vefat eden Mehmet Efendi'ninardından oğulları Hasan Selahattin, Hulusi veAhmet Rıza Beyler baba mesleğini sürdürdüler.Aile 1934 yılında “Kurukahveci” soyadını aldı.Mehmet Efendi'nin vefatından sonra ailenin enbüyüğü Hasan Selahattin (1897-1944)yurtdışındaki pazarların önemini kavrayarakuluslararası etkinliklerekatılmaya karar verdi.Böylece Türk Kahvesiniyurtiçine olduğu kadaryurtdışına dapazarlayarak tanıtmayabaşladı.Hulusi Bey (1904-1934) dönemin gelişenteknolojisini göz ardıetmeyerek topluüretimi gerçekleştirdi.Ayrıca; İstanbul TahmisSokak'taki dükkânınyerine, dönemin ünlümimarı Zühtü Başar'agünümüzde de kullanılmakta olan art decotarzında bir bina inşa ettirdi.Yine bu dönemdekahve, parşömenli kâğıt paketlere konularak şehiriçindeki bakkallara dağıtılmaya başlandı. BöyleceTürkiye'de bir ilk daha gerçekleştirilmiş oldu.Bu dönemde kentin en merkezi yeri olan İstiklalCaddesi'nde bir şube açıldı.Genç yaşta hayata veda eden Hulusi Bey'inardından yönetimi, yurtdışında eğitim görmüş

olan en küçük kardeş Ahmet Rıza Kurukahvecidevraldı. Ahmet Bey'in dünyadaki gelişmeleriyakından takip ediyor olması, onu reklama veşirketi çağdaşlaştırma yönünde adımlar atmayayöneltti. Ahmet Bey'in 1933 yılında, döneminusta grafikeri İhap Hulusi Bey'e çizdirdiği amblemgünümüzde de kullanılıyor. Ayrıca o yıllarda büyükyenilik olarak tanımlanan afiş ve takvim çalışmalarıile şirketin reklamları yaygınlaştırıldı. Özelarabalarla yurtiçinde kahve dağıtımı da budönemde başladı.Yine merkezi bir yerde,Galatasaray'da Sahne Sokak'ta bir şube açıldı.Ahmet Rıza Kurukahveci'nin vefatından sonrayönetimi Mehmet Efendi'nin torunları devraldılar.Mehmet Efendi'nin kahve öğüttüğü dibekleri birasır sonra geliştirdiler ve ortaya yeni kahvemakineleri çıktı. 1871 yılında Tahmis Sokak'tafaaliyete başlayan işletme, bugün tüm dünyayahizmet veriyor.Kurukahveci Mehmet Efendi, dünya çapındayaygınlaşan bir kahve üreticisi olmasına rağmen,bir aile şirketi olma özelliğini koruyarak, 1871'dengünümüze ulaşan kalitesini modern teknolojilerikullanarak sürdürüyor.
Ürün
Kahvede, satın almadan tadıma, harmanlamadankavurmaya, öğütmeden paketlemeye her aşamaayrı bir ustalık, bilgi, tecrübe, birikim ve incelikister. En iyi kalite kahve çekirdeklerini seçebilmekiçin mükemmeliyetçilik; dengeli bir harmanyaratabilmek için sabır ; doğru öğütme için titizlikgerekir. Uzun yılların tecrübesiyle ulaşılmış çoközel formüller de nesilden nesile aktarılır.1871 yılından bu yana kahve üretimine birsanat gibi yaklaşan, babadan oğula, ustadan çırağabu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi, tecrübe veinceliklerle nesilden nesile aktaran KurukahveciMehmet Efendi'nin yenilikçi ve titiz yaklaşımı, birşirket politikası olarak süreklilik taşıyor.Geleneksel üretim metotları en son teknolojilereadapte edilerek; yılların bilgi, birikim ve tecrübesibu yenilikçilik ruhuyla birleşince ortaya özel birkahve ve eşsiz bir lezzet çıkıyor.Kurukahveci Mehmet Efendi'nin Türk Kahvesibaşta olmak üzere, espresso ve filtre kahveçeşitleri özenle seçilmiş yüksek kaliteli Arabicatürü çekirdeklerden üretiliyor. Bu çekirdeklerinyörelerine özgü aromalarını ortaya çıkarmak içinözel tasarım kavurma makineleri kullanılıyor. Bumakinelerde yapılan işlem sırasında kahveninkalitesi ve performansı en üst seviyeye çıkarılıyor.Böylece en ideal harman ile birlikte aroma profilioluşturuluyor. Geleneksel ustalık ve titizlikle, ileriteknoloji kullanılarak öğütülen ve son teknolojiylepaketlenen kahveler, özel ambalajları sayesinde
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aroma ve tazeliğini en az iki yıl koruyor.
En Son Geliflmeler
Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 135. yılında,2006'da tamamlanacak olan ve Mimar HaydarKarabey tarafından projelendirilen yeni yönetimbinası; 70 yıl öncenin art deco anlayışına dayalı

yapı kimliği ile ilişki kurarak tasarlandı. Yeniyönetim merkezi,Türkiye’nin ilk ve tek kahvemüzesini de içeriyor olacak.Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 2005 yılısonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisi,dünyanın en modern ilk on kahve tesisi arasındayer alıyor.2004 yılında piyasaya çıkan Arçelik Telve,başarılı bir Türk Kahvesi makinesi olarak toplutüketim için yeni olanaklar sağlıyor. Cezveninmodernize edilmiş bir formunu taşıyan ArçelikTelve hem tasarımı hem de performansı ilekısa sürede kendini kanıtladı.
Promosyon
Türkiye'nin ilk reklam verenlerinden olanKurukahveci Mehmet Efendi, markalaşma yolundada adımlar atan ilk şirketlerdenbiri. 1933'lerde Ahmet RızaBey'in son derece yenilikçitutumuyla kurumkimliğinin oluşturulmasıyolundaki ilk adım,dönemin önde gelentasarımcısı İhap HulusiGörey'e logo ve tanıtımelemanlarının hazırlatılmasıile atıldı. O yıllarıngörsel dili reklammesajlarıyla desteklenerekgrafik tasarımın, basılıreklamların, outdoor çalışmalarının vePOP malzemelerinin Türkiye'deki ilk örnekleriortaya çıktı. 1933 yılında Yerli Malları Sergisi içintasarlanan stand, 1938'de kahve dağıtımı yapanOpel marka kamyonetin giydirilmesi, 1941'deilk outdoor çalışması, 1930-1936 yılları arasındatasarlanan takvim altlıkları, 1933-1955 yıllarıarasında tam sayfa ve çeşitli boyutlarda gazete vedergi ilanları Kurukahveci'nin öncüuygulamalarından bazılarını oluşturuyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin başarısı ileyıllara direnen bir marka olmasında,yöneticilerinin yenilikler konusundaki doğruzamanlaması kadar, görsel kimliğin öneminikavrayarak, yenilikleri kısa sürede kimliğe taşımakonusundaki duyarlılıklarının ve tasarımcılarınoluşturduğu isabetli tasarım çözümlemelerinin deönemli rolü var.Yepyeni ve çağıngereklerine uygun ambalaj malzemelerive ideal sunum; 1993 yılında bütünzamanları kapsayan bir görsel kimlikyenilemesiyle pekiştirildi. İhap Hulusitarafından tasarımı yapılmış olanamblem, Bülent Erkmen tarafındankurum ismi ile ilişkilendirilerek yeni biryapısal kurgu içine sokuldu ve buyapının parçası haline getirilereklogolaştırıldı.Günümüzde özellikle gazete, dergi veoutdoor reklamlarıyla karşımıza çıkanmarka, diğer tanıtım faaliyetleriyle desesini duyuruyor. Kurukahveci MehmetEfendi, müzik ve sanat festivallerindekisponsorluklarla kültüre destek vermeyisürdürüyor. Bu sponsorluklardan bazıları; 15 Eylül1993'te Crossroad of Europe and AsiaSempozyumu; 22 Mayıs 1995'teki Modern KahveSeramikleri ve Geleneksel Türk Kahve GereçleriSergisi, yine aynı yıl “Zamanın Peşinde” belgeseli,15 Şubat 1996'da Marketing Türkiye'nin ÜçüncüKurumsal Kimlik Konferansı, 1997 Cannes LionsUluslararası Reklamcılık Festivali, 11 Kasım1998'de İstanbul International DesignEncounters (İIDE) Tasarım Eğitimi Semineri, 1999yılı        11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali,2003 14. Kentsel Tasarım ve UygulamalarSempozyumu, 2003 Chicago Türk Festivali,2004 Göç Konferansı ve İKÖ-AB DışişleriBakanları Ortak Forumu İkinci ToplantısıSempozyumu, 2005 Cannes Lions UluslararasıReklamcılık Festivali.Kurukahveci Mehmet Efendisponsorluklarının yanı sıraTürkiye'nin içinde yer aldığı çeşitliuluslararası faaliyetlerdegerçekleştirdiği kahve sunumlarıile gönüllü Türk elçiliği de yapıyor.
Marka De¤erleri
Kurukahveci Mehmet Efendimarkası tüketiciler için “kaliteli venefis Türk Kahvesi” ile eşdeğer.“Tüm kahveseverleri ürettiğinefis Türk Kahvesi ile buluşturmakve kaliteden ödün vermeden tümdünyada geniş kitlelere Türk Kahvesi'nitanıtmak” misyonuyla yoluna devam eden şirketinüretim sürecinde geliştirdiği özel teknoloji vemetotlar ile kalite için yaptığı yatırım vearaştırmalar,Türk Kahvesi'nin farkını, üstünlüğünüortaya koyuyor.Öte yandan kız isteme geleneğinin, kahvefalının,Türk misafirperverliğinin ve ikramınınkarşılığı da Kurukahveci Mehmet Efendimarkasında toplanıyor.

Bol köpüklü, nefis kokusuyla “bizden biri” olarakalgılanan TürkKahvesi ve dolayısıyla KurukahveciMehmet Efendi milli bir kimliğin sembolü olarakalgılanıyor.
www.mehmetefendi.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Kurukahveci Mehmet Efendi, İstanbul Ticaret veSanayi Odası'na kayıtlı ilk Türk şirketlerinden biri.
Kurukahveci Mehmet Efendi'nin kurulduğu vegünümüzde de merkezinin yer aldığı İstanbul'dakiTahmis (Kurukahve) Sokağı dünyanın ilk kahvesokağı olma özelliğini taşıyor.
Şirketin 1950 yıllarına ait emektar ve halenkullanılan değirmenlerinden biri, eski bir savaştopunun gövdesinden imal edilmiş.
Türk Kahvesi dünyanın en eski kahve pişirmeyöntemi. Aynı zamanda yumuşak ve kadifemsiköpüğü sayesinde tadını damakta en uzun süredevam ettiren kahve türü.
Diğer kahve türlerine göre, daha kıvamlı,yumuşak ve aromatik özellikler taşıyan TürkKahvesi fal bakmak için kullanılan tek kahve türü.

Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumlar›

109SUPERBRANDS


