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Mimar elinden çıkan 
“ l e z z e t l e r ”

Bu ayki köşemizde,  hepsi el yapımı, katkı maddesiz, sürpriz pas-
ta, kurabiye ve çikolataların yaratıcısı, “İpeksi Tatlar”ın kuru-
cusu İpek Yatmaz ile sanal bir sohbet gerçekleştirdik. 

İzmir’de kurulan “İpeksi Tatlar”ın sahibi İpek Yatmaz, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlik Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamladı. 1985-90 yılları 
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde asistan olarak görev aldı. 1990-
94’te Polipek, Sabanci Holding ve YapiTek firmalarında kariyerine devam 
etti. 1995-98’te Azan Kozbe Ltd. ile proje bazında ortak olarak çalıştıktan 
sonra 1998 yılında kendi ofisini kurdu ve Iz Mimarlik olarak mimari proje 
ve iç mekân projeleri üzerinde çalısmaya başladı. 

2007 yılında sağlıklı beslenmeye verdiği önem üzerine “Tat”çı olarak 
“İpeksi Tatlar” markasını yarattı. Proje ve şantiye yönetimi, müşteri 
ilişkileri ve finans konularında tecrübe sahibi.

Yaşamınıza tat katmak için İpek Yatmaz’ın birbirinden lezzetli 
pasta,çikolata ve kurabiyelerine www.ipeksitatlar.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. Bu arada, 14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutlar, sevgi 
dolu güzel bir yıl dilerim.
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-İnsanlarda bağımlılık yaratan lezzetli tatları ne zaman yapmaya başladınız? 
“İpeksi Tatlar”ın oluşum hikâyesini anlatır mısınız?

-Mutfağa ait ilk anım, 3 yaşlarındayken tezgâha yetişmek için ayaklarımın altına koyduğum 
minik sandalyemle annemin yaptığı, henüz pişirmediği kekin, kabının dibini sıyırışımla ilgili. 8 
yaşımdayken ilk kekimi kendi başına yaptığım zaman çok mutlu olmuştum.  Evin içerisinde yaşamın 
merkezi mutfaktı. Mutfakta ders çalışılır, okuldan gelindiğinde anne keki veya kurabiyesiyle 
açlık bastırılırken, okulda olan biten anneme anlatılırdı. Bu arada babam bir yediğini bir daha 
yemeyen bir keyif insanı olduğu için evde sürekli altı çeşit yemek, iki öğün için pişerdi. Çünkü 
babam, öğlen yemeklerine de gelirdi . Annemin sevgi ile yapmış olduğu bu yemekler, hepimize 
mutfağı sevdirdi. Ders tekrarları yapılırken, sarma sarmaya yardım eder, birini sarar, ikincisini 
sarmadan yerdim. Annemler gece gezmelerine gittiklerinde ablamla mutfağa dalar, kek, pasta 
yapardık. Ablam beni tam bir çırak olarak kullanırdı. Doğra, ayıkla, vs. Neyse ki erken evlendi ve 
çıraklıktan, şef yardımcılığına çıkabildim. 13 yaşımda 28 enginar ayıkladım, evimizde verilen her 
davette anneme yardım ettim. 

Üniversiteye hazırlık ve yoğun mimarlık eğitimiyle yemek maceram, biraz ara vermiş gibi gözükse 
de mezun olur olmaz evlenerek bu açığı hızlıca kapattım. Arkadaşlarımız arasında evi olan ve evli 
olan sadece biz vardık ve hemen hemen her gece arkadaşlarımız niyeyse (!) yemek saatinde bizim 
evin oralardan geçerlerdi . O yıllarda hızlı, çabuk ve düşük maliyetli yemekler yapma ve kalan 
yemeklerden yemekler üretme konusunda çok sayıda deneme yaptım. Bu çalışmaların sonunda 
o zaman daha adı Türkiye’de bilinmeyen catering uygulaması yapmaya karar verdim. Ama eşim 
kararımdan caydırdı ve ben doktora programına devam ederek ve Yıldız Üniversite’sinde Araştırma 
Görevlisi olarak Mimarlık mesleğimi sürdürdüm. 

Eşimden ayrıldıktan sonra uzun bir süre anne yemekleri ve sokaklarda yediğim yemeklerle 
yaşadım ve bundan çok sıkıldım. Bir arkadaşımın “Peynir nasıl yapılıyor?” diye sormasıyla peynir 
yapmaya başladım ve 3. peynirimden sonra hemen vazgeçtim. (O günden beri peynire asla pahalı 
demem.) Peynirimi yapamıyorsam ekmeğimi yapayım dedim ve 2002 yılından itibaren ekmeğimi 
kendim yapmaya başladım ve o günden sonra çarşıdan ekmek satın almadım. 

Bir gün büro ortağımın, ekmeklerimi satmamı söylemesiyle hayatım biraz değişti. Ekmeğimi 
tattırıp satmak için İzmir Sanat Kafe’ye gittiğimde benden ekmek değil cheesecake istediler. Tam 
2.5 yıl oraya cheesecake sattım. Bu arada yemek merakım yeniden canlandı, İtalyan Kültür’ün 
yemek kurslarına katıldım. Çok sayıda kurs aldıktan sonra İtalyan Kültür’de İtalyan hanımlara Ege 
yemekleri kursu verdim. İzmir Sanat Kafe de 2 kez 45 şer kişiye İtalyan yemekleri gecesi düzenledim. 

Katkısız tatların İnternet ile buluşması: “İpeksi  Tatlar”

Kişiye özel pasta, kurabiye ve çikolatalar yapan İpek 
Yatmaz, ürünlerinin tasarım ve üretim aşamalarında 
İnternet’in nimetlerinden yararlandığını söyledi.
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Müthiş bir deneyimdi.  Daha sonra pasta kurslarına gittim, şeker hamuruyla tanıştım. Şeker 
hamurunun her istenen şekle girebiliyor olması beni cezbetti. Pastalarla uğraşırken, çikolataya 
merak sardım. Çikolata yapmayı denedim. Okudum, araştırdım, çalıştım, denedim, denedim, 
denedim ve sonunda yenecek ürünler yapmayı başarınca kursuna gittim. Çikolata tadım günleri 
düzenleyerek, çikolatalarımı arkadaşlarıma tanıttım. Çikolata konusunda araştırmalarıma devam 
ederken, glikoz şurubu ve diğer katkı maddeleriyle ilgili bilgilerle karşılaştım. Sakıncalarına dair 
makaleler, kitaplar okudum. Sağlıklı beslenmeye, doğal ürünlerle üretimler yapmaya yöneldim. 
Bu konuda çalışırken, pastalarım anneannemizin pastaları tadında olmaya başladı. 

Çikolata konusunda belli bir yere gelince, Belçika’da üst seviye pralin kursuna gittim. Oradaki 
eğitim veren hocalar ile çikolataların içine konan katkı maddeleri konusunda tartışmalara girdim. 
Taze çikolatanın önemini bir kez daha fark ettim. Çikolatanın raf ömrünü uzatmak için içine konan 
katkı maddelerinin sayısı ve miktarı tahmin edilemeyecek boyutlarda olunca, çikolatalarımı taze, 
sipariş üzerine yapıp satmaya karar verdim. Hâlâ da bunu uyguluyorum. 

Şu anda, içinde margarin, glikoz şurubu, vanilin, invert şeker, pektin, tartarik asit, sorbitol, 
mannitol vs gibi katkı malzemeleri veya kimyasallar olmayan pastalar ve çikolatalar yapıyorum, 
katkı maddesi kullanmadan çikolata yapımı ile ilgili kurslar düzenliyorum. 

-Cheescake, çikolata, pasta ve kurabiyelerinizi hedef kitlenize ulaştırmak 
için sosyal medyadan (facebook, twiteer vs..) yararlanıyor musunuz, yapım 
aşamasında görsel medyayı ve teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz?

-İtalyan yemekleri gecesini düzenlerken bir adımın olması gerektiği ortaya çıktı. Erkek 
arkadaşım bana “İpeksi” diyor, bunun üzerine İpeksi Tatlar ismini koyduk. Yemeğimiz için bir 
görsel hazırladık, bunu elektronik posta ile bütün dostlarımıza duyurarak davet ettik. Daha sonra 
ipeksitatlar.com adlı web sayfasını kurduk. Aynı zamanlarda İpeksi Tatlar isminin marka patenti 
için başvurduk.  Geçen zaman içerisinde facebook’un yaygınlaşmasıyla ipeksi tatlar adında bir 
kişi yarattım. Burada iyi geceler mesajları ile bir grup takipçi yarattım. Fakat buradan toplu mesaj 
atamadığımı fark edip ipeksitatlar adı altında bir grup kurdum. Yeni yaptığım ürünleri, kursları 
buradan grubumdaki sayısı 1100’ü geçen üyelerime gönderebiliyorum.  Aynı dönemlerde “İpek’ten 
mutlu mutfak” sırları adı altında gençlere mutfağı sevdirmeye yönelik bir kurs düzenledim. Kurs 
bittikten sonra bu tip pratik bilgilere çok ilgi duyulduğunu görüp www.ipeksi-tatlar.blogspot.com 
adı altında bir blog açtım, yaptığım pratik yemekleri, reçelleri, bazı televizyon programlarını ve 
insanlara bilinçli beslenme ile ilgili bilgileri yine İnternet üzerinden paylaşmaya başladım. 

Pasta ve kurabiyelerimde, pirinç kâğıdı adı altında satılan yenilebilir bir kâğıdın üzerine yine gıda 
boyası kullanılarak print aldığım fotoğrafları, logoları kullanıyorum.  Yılbaşından hemen önce 
çikolatalarımın üzerine de logoları işleyerek firmalara yönelik çalışmalarıma başladım. 

Ürünlerimi tasarlarken, daha önce yaptığım pastalardan, kurabiyelerden veya çikolatalardan 
görselleri elektronik posta yoluyla müşterime yolluyorum, üzerinde tartışıyoruz, zaman 
zaman farklı görseller kullanıyoruz. Görsellere Google gibi arama motorlarıyla ulaşıyorum. 
Müşterilerimden çok farklı istekler gelebiliyor. Hayatımda duymadığım çizgi film karakterleri 
veya izlemediğim bir filmin karakterlerinden pastalar istendiğinde İnternet ortamında araştırıp, 
pastamı tasarlıyorum. Tasarımlarımı yine elektronik posta yolu ile gönderip onay alıp çalışmaya 
başlıyorum. 

Pastalarımda mimarlık mesleğimde de kullandığım sorun çözme tekniklerini uyguluyorum. 
Müşterinin isteğini öğreniyorum, üzerinde çalışıyorum ve her müşteri için özel pastalar 
tasarlıyorum. Kişiye özel pastalar ve çikolatalar tasarlıyorum. Aslan burcu mimar bir genç hanıma 
arkadaşlarının yaptırdığı pasta örneklerden biri olabilir. Çizimin başında gönyesi, kalemi ile 
kırmızı fırfırlı iç çamaşırıyla bir aslan oturur. Pastanın kenarlarında da kent silueti bulunmaktadır. 
Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.

Kısacası, hem tasarım hem de üretim aşamasında teknoloji ile iç içeyim. İnternet en büyük 
destekçilerimden biridir.

-Size göre yaratılıcılık nedir, herkes yaratıcı olabilir mi?

-Yaratıcılık, bana göre yeniyi üretmektir. Yeni bir mekân, yeni bir doku, yeni bir tat, yeni bir koku, 
yeni bir duygu, yeni bir nesne… Hepsini üretirken yaratıcı yönümüzü kullanırız. Geçmişimizden, 
belki genlerimizden taşıdıklarımızı, aldığımız eğitimlerle pekiştirerek, yaratıcılığımızı 
geliştirebiliriz. Kişisel olarak ben, herkesin en az bir konuda yaratıcı olabileceğini düşünüyorum. 
Bu kimisi için pasta, çikolata tasarlamakken, kimisi için yeni mekânlar yaratmak, kimisi için yeni 
iş kolları üretmek olabilir. Kimisi yeni bir ritim ile bizi etkilerken, kimisi çektiği film ile ruhumuzu 
okşayabilir. Önemli olan yeni bir “şey” in üretilmesidir. 

Her ne kadar herkes yaratıcı olabilir diyebiliyorsam da, başarılı “yaratıcıların”, genlerinden 
getirdiklerini, eğitimleriyle birleştirerek, yaratmaya olan tutkularını, azimlerini, düzenli ve kararlı 
çalışma isteklerini de işin içine katarak başarılı olduklarını düşünüyorum. 
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