“Haydi bana destek
olun” cümlesiyle
başlayan serüven
Çocukları dünyaya geldİkten sonra çalışma hayatını
bırakan Hülya Aydınlatan, gözü kapalı gİrdİğİ Avon
dünyasında olmaktan son derece mutlu. En büyük hayalİ
İse, İlerİde KENDİ İŞİNE çok daha fazla zaman ayırmak.
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K

ısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Hülya Aydınlatan, 1969 doğumluyum.
Lise mezunuyum. 6.5 senelik bir iş
hayatım oldu. İstanbulluyum. Ailem
Girit göçmeni. Anneannem, babaannem 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 bulabiliyorduk. Kendi paramı kazanmak istedim. Muhasebe işi buldum. O dönemde, Açık Öğretimi

kazandım ama devam etmedim. Şimdi pişman
mıyım? Evet. O da bir altın bilezik olurdu.
Sonra evlendiniz…
Eşimle çalışırken tanıştık. Çocuklar olunca işi bıraktım. 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
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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, yabancı markalar kullanan arkadaşlarıma Avon satamam” 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 yapıyorum. Makyaj yapmayı, kendime bakmayı seviyorum. Ruhen bana çok iyi geliyor. Dolabımı açtığım zaman bir yığın ürün görmek bana kendimi
çok iyi hissettiriyor.
Avon dostluklar da sağlıyor…
Evet. Ayda bir iki kez, ürün tanıtımlarına katılıyorum. Arkadaşlarla buluşuyor, sorunlarımızı, başarılarımızı 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 olduğunda Yüzme Federasyonu’ndan geri dönüşümsüz
burs alacak. Sadece yüzmede üniversiteyi temsil
ederek, dört yıl boyunca kendi parasını kazanacak 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.
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