
DİKAD’DA 
YENİDEN REYHAN 
AKTAR DÖNEMİ
LI DİKAD’Ê JI NÛ VE SERDEMA 
REYHAN AKTAR 

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), 
gerçekleştirdiği 6’ncı Olağan Genel 
Kurulu’nda mevcut başkan Reyhan 
Aktar’la “yola devam” dedi. 

Komeleya Karsazên Jin a Amedê (DİKAD), 
di 6’emîn Desteya Giştî ya Asayî de biryar 
da ku bi seroka heyî Reyhan Aktar re 
rêwîtiya xwe bidomîne. 
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DİKAD’ın merkez binasında gerçekleştirilen 
seçime tek listeyle gidildi. Yapılan seçim 
sonrası başkanlığa seçilen Reyhan Aktar, 
şunları söyledi: “DİKAD olarak kentin 
en zor zamanlarında hiçbir çalışmamıza 
ara vermedik. Bu zor süreçlerde hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayan bütün 
arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. Yeni dönemimizde de 
daha güçlü çalışmalar ile kentimizin kadın 
emeğini daha çok ön plana çıkaracağımızı 
umuyorum. Yeni dönemde aramıza katılan 
arkadaşlarımızla daha büyük bir aile 
olduğumuzu görmek hem gurur verici hem 
de daha güzel işlerimizin habercisi.”

Hilbijartin, li avahiya navendî ya DİKAD’ê 
pêk hat û tenê lîsteyek hat pêşkêşkirin. 
Reyhan Aktar a piştî hilbijartinê ji bo 
serokatiya komeleyê hat bijartin, wiha got: 
“DİKAD’ê di demên herî tengav ên bajêr de 
navber neda  xebatên xwe. Dixwazim careke 
din ji hemû hevalên me yên ku di vê pêvajoya 
teng de xwe ji tu fêdakariyek dûr negirtin re, 
spas bikim. Hêvîdar im ku em ê di serdema 
xwe ya nû de jî bi xebatên xurttir, keda jinê 
ya bajarê xwe zêdetir derxin pêş. Em bi 
hevalên xwe yên di serdema nû de tevlî me 
bûne re, bûn malbateke mezintir. Dîtina vê 
yekê hem me serbilind dike hem jî xebera 
xebatên me yên xweştir dide.”

Piştî hilbijartinê kesên di DİKAD’ê  
de erk girtine û erka wan, wiha ye:

RÊVEBERÎ:

Serok: Reyhan AKTAR

Alîkara Serok: Hamide AKAR

Sekretera Giştî: Gülbirivan ATLI

Hejmardar: Duygu Özge BEREKATOĞLU

Endama Desteya Rêveberiyê: Müzeyyen KAYA

VENÊRAN:

Adalet KESKİN

Berrin AKSU

Aygül ONUR

Seçim sonrası DİKAD’daki görev 
dağılımı şöyle gerçekleşti:

YÖNETİM:

Başkan: Reyhan AKTAR

Başkan Yardımcısı: Hamide AKAR

Genel Sekreter: Gülbirivan ATLI

Sayman: Duygu Özge BEREKATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi: Müzeyyen KAYA

DENETİM:

Adalet KESKİN

Berrin AKSU

Aygül ONUR


