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ÇocUkLARI DüNyAyA geLDİkteN soNRA ÇALIşmA hAyAtINI 
BIRAkAN hüLyA AyDINLAtAN, gözü kApALI gİRDİğİ AvoN 
DüNyAsINDA oLmAktAN soN DeRece mUtLU. eN Büyük hAyALİ 
İse, İLeRİDe keNDİ İşİNe Çok DAhA fAzLA zAmAN AyIRmAk.

RöpoRtAJ: fAtoş kARAhAsAN | fotoğRAfLAR: NURDAN UstA

K ısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
hülya Aydınlatan, 1969 doğumluyum. 
Lise mezunuyum. 6.5 senelik bir iş 
hayatım oldu. İstanbulluyum. Ailem 
girit göçmeni. Anneannem, babaan-

nem 7 yaşlarındayken türkiye’ye göç etmişler. 
giritliler, giritlilerden başkasına kız vermezmiş. 
Annem de, giritli bir eş seçmiş. Bu gelenek, bize 
kadar devam etmedi. Ama, benim eşimin ailesi 
de  selanik göçmeni. 
Çalışma hayatına nasıl başladınız? 
Benim zamanımda lise mezunlarının sayısı azdı. 
üniversite mezunu gibiydik. Rahatlıkla iş bulabi-
liyorduk. kendi paramı kazanmak istedim. mu-
hasebe işi buldum. o dönemde, Açık öğretimi 
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kazandım ama devam etmedim. şimdi pişman 
mıyım? evet. o da bir altın bilezik olurdu. 
Sonra evlendiniz…
eşimle çalışırken tanıştık. Çocuklar olunca işi bı-
raktım. evde oturmak, gezmek tozmak  hoşuma 
gitti. kızım ecem, 1996 doğumlu, üniversitede 
okuyor. oğlum da lisanslı yüzücü. geçen sene 
türkiye üçüncüsü oldu. Lise 3’te burslu okuyor. 
Dersleri de iyi. haftanın üç günü sabah ve akşam 
yüzme antremanına gidiyor. Akşam 7.30-8.00 gibi 
eve geliyor. Luna isimli bir dişi Labrador köpeğimiz 
var. Ben onunla kalıyorum. Artık çocuklar büyüdü, 
bu yüzden kendi işime zaman ayırmak istiyorum.
Avon’la ilişkiniz nasıl gelişti?
Birkaç sene önce Avon’la tanıştım. ürünler çok hoşuma gitti. İki yıl önce, eşim iş yerinde  sıkıntı 

yaşamaya başlayınca, şartlar değişti. İş aradım 
bulamadım. “Ben de Avon temsilcisi olarak 
kendi işimi kurabilir miyim?” diye sorgulamaya 
başladım. Arkadaş çevrem çok geniş ama çok 
da ümitli değildim. Başlangıçta “pahalı, yaban-
cı markalar kullanan arkadaşlarıma Avon sa-
tamam” diye düşündüm. Bodoslama daldım. 
Arkadaşlarıma katalogları dağıttım. “haydi bana 
destek olun” dedim. onlar da ürünlerden çok 
memnun kaldılar. Bir ay içinde 16 kişiyi temsilci 
yaptım. 
Bu iki senede size ne katkısı oldu Avon’un?
etiketlere bakmadan, çok rahat alışveriş yapıyo-
rum. makyaj yapmayı, kendime bakmayı  sevi-
yorum. Ruhen bana çok iyi geliyor. Dolabımı aç-
tığım zaman bir yığın ürün görmek bana kendimi 
çok iyi hissettiriyor.
Avon dostluklar da sağlıyor… 
evet. Ayda bir iki kez, ürün tanıtımlarına katılıyo-
rum. Arkadaşlarla buluşuyor, sorunlarımızı, başa-
rılarımızı paylaşıyoruz, 
Çocuklarla ilgili hayaliniz ne? 
oğlumun milli olması en büyük hayalim. okulu şu 
anda türkiye Birincisi. eğitimi çok iyi, üniversiteye 
iyi hazırlıyor, hem de sporcusu çok. milli olduğun-
da yüzme federasyonu’ndan geri dönüşümsüz 
burs alacak. sadece yüzmede üniversiteyi temsil 
ederek, dört yıl boyunca kendi parasını kazana-
cak hale gelebilecek. 
Kendiniz için hayaliniz ne?
Çocuklar okullarını bitirsin, hayatlarını kursunlar 
istiyorum. Benim, en büyük hayalim ise, kendi 
işime daha çok zaman ayırmak ve işi büyütmek.

“Haydi bana destek 
olun” cümlesiyle 
başlayan serüven

Hülya Aydınlatan
48 yaşında, iki çocuk annesi
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