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      yılı mezunları Gözde Oflu ve Elif Oflu’nun geliştirdiği tasarım ürünler Kanyon Yılbaşı He-

diye Pazarı’nda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Twins.eg markası ile bez çanta, kese, mut-

fak önlüğü, yastık kılıfı ve broş gibi ürünler tasarlayan ikizlerle öğrencilik, çalışma hayatı ve

iş geliştirme süreçlerini konuştuk. 

İ

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Elif: Merhabalar ben Elif Oflu. İstanbulda yaşıyorum. 2011-2015 yılında 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 

bölümünde okudum ve mezun oldum. Yiyecek, içecek sektörüne olan 

ilgimden dolayı şu an da ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi 

Aşçılık ön lisans eğitimi alıyorum. Üç yıl kurumsal sektörde çalıştım. Şu

anda ikiz kız kardeşim ile birlikte yeni girişimimiz için çalışıyorum. 

Gözde: Merhabalar ben de Gözde Oflu. İstanbul doğumluyum. İstanbul

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 

2015 mezunuyum. Şu anda ikiz kız kardeşimle birlikte kişiye özel tasa-

rım ürünler yaptığımız “twins.eg” adında bir markamız var ve onun üze-

rinde çalışıyorum. Ayrıca yiyecek ve içecek sektörüne olan ilgim ve yete-

neğimden dolayı beni mutlu eden alanlardan biri olan Anadolu Üniversitesi

Aşçılık ön lisans eğitimi alıyorum ben de. 
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Grafik Tasarım Mezunları Elif Oflu ve Gözde Oflu Anlatıyor...



Mezun olduktan sonra ne gibi 

işlerde çalıştınız?

Elif: Mezun olmadan dört ay önce işe başla-

mıştım. Üç yıl boyunca televizyon sektöründe,

Kanal D’de ve kısa süre tekstil sektöründe ça-

lıştım. Şu an kendi markamız twins.eg için 

çalışıyorum.  

Gözde: Eğitim gördüğüm süreçte televizyon 

ve basılı yayın alanında gönüllü stajlar yaptım. 

Bu, benim mezun olduğumda hangi alana da-

ha yatkın olup hangi sektörde çalışmak iste-

mediğime yardımcı oldu. Tekstil sektöründe, 

freelance grafik tasarım işlerinde ve Brides 

Project organizasyon firmasında çalışma fırsa-

tım oldu. Doğan Medya ve Elle Türkiye’de 

stajım olmuştu. Şimdi kendi markamız olan 

twins.eg’te tasarım ürünlerinin yer aldığı bir 

oluşum için çalışıyorum.

Neden Twins.eg? ‘Twins’ İngilizce

‘ikizler’ demek, ‘eg’ ise Elif ve Gözde

değil mi?
Elif: Evet. Bu hayatta tek ve en büyük şansım

ikizim. Biz her zaman çok iyi anlaşan kardeş-

lerden olduk. Bu yolcuğumuzda da beraber 

olduğumuz için Twins.eg :) 

Gözde: İkizim benim dünyadaki en büyük 

şansım. Varlığıyla her gün bunu hissediyorum. 
O yüzden twins.eg isim seçiminde hiç zorlan-

madım. İkimiz de aynı fikirle geldik birbirimize.

Twins.eg markanızı geliştirmeye 

ve kendi işinizi kurmaya nasıl ka-

rar verdiniz?
Elif: Çalışırken de hep aklımda olan bir fikirdi. 

Kurumsal iş hayatından ayrıldıktan sonra ken-

dime yeni bir kapı açmak istedim. Üniversitede

okurken de kahve tasarımları yapmak isterdim

sonra çayı daha çok sevdiğim için çay tasarım-

ları düşündüm. Şimdi ise çantaları seçmiş hal-

deyim. 

Yarın başka bir şey olur belki. Hayatta her şey 

mümkün. Hayallerimin ve isteklerimin pek sonu

yok. İşsiz kaldığım bir dönemde çok sevdiğim 

bilgi ve tecrübelerine değer verdiğim hocamız 

ve arkadaşımız Dr. Öğretim Üyesi Hande Çayır’ın

“Girişimciliğe nasıl adım atarım?”, “Nereden baş-

lamalıyım?” gibi sorularıma olan yaklaşımının 

cevabımı bulmamda büyük katkısı oldu. Beni 

Kadın Girişimciler Derneği “Bizbizze” ile tanıştırdı.

Hemen başvuru yaptım. Orada aldığım eğitim 

ve cesaret, bu girişimcilik yolundaki adımlarımın

temelini oluşturdu. Benim gibi bir çok kadın gi-

rişimci ile tanıştım. Onların da bu yoldaki dene-

yimlerinden çok bilgi edindim. 2019 Aralık ayında

bu yolculuktaki birinci yılımız dolmak üzere.

Gözde: Elif’in bahsettiği süreçlerin hepsi benim

için de geçerli. Sektörde kısa bir süre çalışmış 

olsam da hep içimde kendi işimi kurmak ve mut-

lu olduğum işten gelir elde etme isteğim oldu. 

“Ne yapabilirim? Beni ne mutlu eder?” sorularını

getirdi. Zaman içinde pek çok girişim fikrimiz 

oluşuyor. Onlardan da vazgeçmiş değilim bir gün

bambaşka bir ürün ya da hizmet alanında bir iş

neden olmasın?

röportaj

02



İşinizi nasıl geliştirdiniz?

Elif: Sevdiğim şeylerin üzerine giderek gerçek-

leştirdim diyebilirim. Tipografiyi hep sevmişim-

dir. Üniversitedeyken harflere olan ilgimden 

yola çıkarak keçeden harf broşlar yapıyordum.

Kişiye özel olan ürünleri seviyorum sanırım. 

Üzerimde beni yansıtan şeyleri taşımak bana

şans getiriyor gibi hissediyorum. Başlangıç 

süresinde aldığım eğitimler, katıldığım semi-

nerler, girişimci ve güçlü kadınlarla gerçekleş-

tirdiğim sohbetler, okuduğum kitaplar, yaptı-

ğım anket ve röportajlar, daha önce kendi işini

kuran ve başarılı olan/olmayan herkes ile yap-

tığım diyaloglar bana ve işimim gelişiminde 

pek çok katkısı olmuştur.

Gözde: Kişiye özel ürünler her zaman ilgimi

çekmiştir ve tipografiyle iç içe olmayı, harfleri, 

sembolleri seven biri olarak bunu çantalarımı-

za yansıtma fikri kaçınılmaz oldu. Bu süreçte

aldığım eğitim ve seminerler yol gösterici oldu

ve daha fazla okumaya, araştırmaya, iş planı

yapmaya başladım. Kendi işini kuran kişilerin

eleştirileri, geri dönüşleri bu yolda ilerlememe 

çok yardımcı oldu. Heyecanımı kaybetmeden

gün geçtikçe geliştirmeye ve gelişmeye devam

ediyorum.

Ürünleriniz neler?

Elif: İlk çıkış ürünümüz ham bez çanta. Kişiye

özel olarak tasarlamakta. Kendi baş harflerini

veya mesleklerini ve onları anlatan kelimeleri, 

mottoları çantaların üzerine yansıtıyoruz.  

Gözde: Kişiye özel (harf, isim, meslek grupları,

mottolar vb.) tasarımların yer aldığı bez çanta-

larımız ve bunun yanında benzer işler tekstil 

(kese, mutfak önlüğü, yastık kılıfı) ürünleri ta-

sarımlarımız arasında yer alıyor.  
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Sosyal medyayı nasıl kullanıyor-

sunuz?
Elif: Aktif olarak Instagram kullanıyoruz. Ürün 

fotoğraflarımızı elimizden geldiğince kendimiz 

çekiyoruz. Sevgili takipçilerimizden ve twins.eg

çantalarını alıp yanından hiç ayırmadıklarını söy-

leyen ve fotoğraflarını çekip bize gönderen sev-

gili müşterilerimizin fotoğraflarını da kullanıyoruz.

Gözde: Instagram bizim çıkış noktamız. Onun 

üzerinden ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz ve

twins.eg ürünlerini alıp kullanan sevgili takip-

çilerimizi görebiliyor aynı zamanda memnuni-

yetlerine şahit oluyoruz. Yeniliklerden haberdar

ederken biz de beklentileri alarak karşılıklı bir 

ağ oluşturmuş oluyoruz.

Kanyon’daki yeni yıl şenliğinden 

bahsedebilir misiniz?
Gözde: Bizi heyecanladıran bir etkinlikte yer al-

manın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bu vesileyle

birinci yılımızı kutluyor hem de 2020 yılına daha 

da büyüyerek girmeyi hedefliyoruz. 22-28 Aralık’ta

12:00 ve 20:00 saatleri arasında Kanyon Hediye 

Pazarı’ndayız. Sizleri de standımıza bekleriz. 
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Şu an İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Grafik Tasarım bölümünde okuyan

öğrencilere ne tavsiye edersiniz? 

duydukları farklı çalışma alanlarını deneme fır-

satı yakalamalarını diliyorum. Okul öncesinde 

ya da mezun olduğunuzda ne isteyip istemedi-

ğinizi anlamak için yol gösterici olacaktır.

Mezun olduklarında ne ile karşıla-

şacaklar?
Elif: Yeni bir dünyaya hoşgeldim diyecekler :) 

İster kendi işleri olsun ister kurumsal hayatta 

çalışsınlar emeklerine değer veren saygı duyan

insanlarla karşılaşmalarını dilerim. Eğer ki yete-

rince istekliyseniz ve çalışkansanız karşılığını 

alamayacağımız bir durum yok. 

Gözde: Öncelikle mutlu oldukları işin sahibi 

olmalarını umuyorum. Yapmak istedikleri iş 

alanı her ne ise üzerinde çok çalışmalarını ve 

heyecanlarından vazgeçmemeleri diliyorum.

Elif: Okurken ne yapmak isteklerini keşfetmek

erken farkındalığın önemli bir dönemi. Her neye

ilgi duyuyor, hayal kuruyorlarsa aldıkları eğitimi

ilgi duydukları alanla birleştirebilirler. Ben üni-

versite yıllarımda ilk girişimcilik adımımı atmış-

tım. Çok güzel hikayelerim var, birazcık da hü-

zünlü. Keçeden harf broşlar yapıyordum bah-

settiğim gibi. Tasarım dükkanlarında yer alabil-

mesi için dükkan dükkan gezip böyle minnoş 

ürünler yapıyorum yer vermek ister misiniz diye

Taksim, Nişantaşı, Karaköy geziyordum. En so-

nunda değer gören bir yerde sevenleriyle buluş-

muştu. Şu an hala Karaköy Fransız geçitinde 

“Kağıthane House Of Paper” tasarım dükkanında

bulabilirsiniz. Yeni yıl için çok güzel hediye seçe
Sizi nasıl takip edebiliriz?

Instagram: twinss.eg

E-mail: twinss.eg@gmail.com
nekleri sunuyorlar.

Gözde: Eğitim aldıkları bu süreç içerisinde ilgi
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