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- Bize biraz ailenizden bahsedermisiniz? Memleketiniz, kaç kardeşsiniz, evli misiniz?...
Nevsehirliyiz 4 kardesiz 2 kiz iki erkek ablam avukat abim isik teknisyeni digeri sigortaci
evliyim bir tane kizim var
- Hangi okullarda eğitim aldınız?
Helmholtz Gymnasiumda Abitur yaptim
sonra 3 yil Augenopiker ausbildung
daha sonra 2 yil Handwerkskammer Dortmund da ustaklik okulu
- Yetiştiğiniz dönemde ve ortamda Türk genç kızların sorunları nelerdi ?
- Iki kiz ve ailenin en kücügü olarak ablam asil savaslari gerceklesmistiren kisi idi
bana sadece onun actigi yoldan devam etmek kalmisti
- Aldığınız eğitimde ve meslek seçiminizde ailenizin rolü ne oldu?
Ailemden her sekilde destek aldim önceleri universite yolunda baska bir yol secmemi
istediler ama secimime de saygi gösterdiler
- Kendinize örnek aldığınız birisi ya da birileri var mıydı?
yoktu
- Mesleğinizi kendiniz mi seçtiniz yoksa yönlendirmeler oldu mu?
Cocukluktan beri gözlük takan birisi oldugum icin bu meslek hep ilgimi cekmisti
- Aldığınız ödül hakkında bilgi verirmisiniz?
Meslek hayatim da üctane ödül aldim 2007 yilin da en iyi isletmeci ödülünü yine 2007
yilinda international ekonomi ödülünü ve 2009 yilinda ilk ve tek türk kökenli optisyen
girisimciligim icin
-

Meslek hayatınızda ve siyaset yasaminizda Türk bir bayan olarak çalışmanın
avantajlarını veya dezavantajlarını gördünüz mü?
Cinsiyet ayirimini hic yasamadim ama bir basarili bayan oldugum icin daha cok
avantajlar gördüm

- Kendinize vakit ayırabiliyormusunuz? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Calisma saatlerimden sonra genel de bos olan vaktimi 2 yasinda ki kizima ayiriyorum spor
yapiyorum arkadaslarim la görüsüyorum is ve özel hayatimin dengesini buldugumu
düsünüyorum
-

Bayan olarak kendinize bakım uyguluyormusunuz? Kozmetik, diyet, makyaj, moda,
bayanların vazgeçilmezleri. Peki sizin için ne ifade ediyor?
Tabiki bende bakim uyguluyorum kuafor manikur pedikur bunlar icin her zaman vaktim
özel dir meslegim görselliklede alakali oldugu icin moda da benim icin bir sart dir

- Geçmişe yönelik „ Keşkeleriniz“ ya da geleceğe yönelik „Endişeleriniz“ var mı?
Hayti her zaman pozitiv bir sekilde yasamaya calisan bir insanim dir asla endiselenmem
cünkü her sey kendi elimizde olan bir sey dir
- Sizin yetiştiğiniz dönemdeki gençlik ve şimdiki gençlik arasında ne gibi farklar
görüyorsunuz?
Gencler egitimin ne kadar önemli hayatin ne kadar zorluklarla dolu oldugunu görmüyorlar
bizler kendi ailelerimizin isci olarak yurtdisinda calismaya geldiklerinden ibaret nasil
zorlandiklarini gördügümüz icin onlar gibi olmamaya calistikama simdiki genclere o zorluklar
sunulmadigi icin onlar her seyi farkli düsünpyorlar
-

Bayanlara yönelik calışmalar yapıyormusunuz ya da yapılan çalışmalara
katılıyormusunuz?
Hayir özellikle bayan lara itabenden bir sey yapmiyorum
-

Gençlerimize, özellikle genç kızlarımıza, hayatlarına yön vermeleri ya da meslek ya
da siyasette yön seçmeleri konusunda hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Öncelikle kesin bir meslek edinmeleri kendi ayaklarinda durmalarini ögrenmeleri gerek
asla baskalarina muhtaclik duymamalilar
ilgialanlarina göre yani kendi istekleri icin savasmalarini tavsiye ederim

