
ABD’de tamamladığı psikoloji eğitiminin 
ardından 2013’te memleketi Diyarbakır’a 
dönen Diyarbakır İş Kadınları Derneği 
(DİKAD) üyesi Duygu Özge Berekatoğlu, 
kurduğu Parti Dünyası organizasyon fir-
masıyla bir ilke imza attı. 

Doğma büyüme Diyarbakırlı olan Bereka-
toğlu, kolej ve üniversiteyi ABD’de okudu. 
Halen klinik psikoloji üzerine yüksek lisan-
sa devam eden Berekatoğlu, ileri bir zaman-
da Diyarbakır’da klinik açarak kendi işini 
yapmak istiyor. 2015’te yüksek lisans süre-
cinden dolayı doğan boşluğu Diyarbakır’da 
eksikliğini hissettiği parti organizasyonu ve 
hobi amaçlı Parti Dünyası firmasını açtığını 
dile getiren Berekatoğlu, “Parti Dünyası’nı 
açtığımız dönemde Sur’daki olaylar yeni 
başlamıştı. Kötü bir döneme denk geldik. O 
yüzden beklediğimiz ilgi ve hedeflediğimiz 
kitleye ulaşamadık. Hala toparlanamadık. 
55 tane karakter ürünümüz var. Genelde 
konsept ürünü çalışıyoruz kişiye özel. Parti 
ve pasta malzemelerinin bir arada olduğu 
tek firma biziz bölgede. Bölge ve Diyarba-
kır’da bu işi yapan küçük mekanlar var. 

Ama kapsamlı olarak yapan biziz” diye ko-
nuştu.

Her bütçeye uygun ürün mevcut

Diyarbakır’da en çok doğum günleri or-
ganize ettiklerini vurgulayan Berekatoğ-
lu, bunların dışında diyabetli ve losemili 
çocuklar için ücretsiz organizasyonlar 
yaptıklarını kaydetti. Mağazalarında her-
kesin bütçesine uygun ürünler olduğunu 
dile getiren Berekatoğlu, şöyle devam etti: 
“Organizasyon denilince insanların aklına 
büyük masraflı sunumlar geliyor. Açıkçası 
ben burayı ticaret amacı gütmeden çocuk-
ları mutlu ederiz diye açtım. O yüzden in-
sanlar kendi partilerini istedikleri gibi or-
ganizasyonlarını kursun diye biz partideki 
bütün malzemeleri mağazaya taşıyarak 
satışa sunduk. Ama bunun dışında kendi 
partisinin organizasyonunu hazırlayabile-
cek kadar zamanı olmayan müşterilerimiz 
de oluyor. Hastane odası süsleme, doğum 
günü ve evlilik teklifi parti organizasyo-
nunu yapıyoruz. Bunun yanı sıra küçük 
kişiye özel organizasyonlar da yapıyoruz. 
Mağazamızda parti malzemeleri ve çocuk 
kostümleri de satıyoruz. Herkesin bütçe-
sine uygun ürünler de var lisanslı pahalı 
ürünlerimiz de var.”

Endama Komeleya Karsazên Jin ên Ame-
dê (DÎKAD) Duygu Özge Berekatoglu, li 
Amerîkayê perwerdehiya psîkolojiyê qe-
dand û di sala 2013’an de vegeriya warê 
xwe Amedê. Berekatoglu, bi fîrmaya or-
ganîzasyonê ya bi navê Parti Dünyası 
(Cîhana Partiyê) karekî yekem kir. 

Berekatoglu ya ku li Amedê jidayîk bûye 
û li vir mezin bûye, kolej û zanîngeh li 
Amerîkayê xwend. Berekatoğlu ya hê jî 
li ser klînîk psîkolojî lîsansa bilind di-
domîne, dixwaze pêş de li Amedê klînî-
kek veke û karê xwe bike. Berekatoglu 
anî ziman ku di sala 2015’an de valahi-
yek wê ya ji ber pêvajoya lîsansa bilind 
çêbûye, li Amedê kêmasiya organîzas-
yonên partiyan dîtiye û ji bo kêfê fîrma-
ya Parti Dünyası vekiriye. Berekatoglu, 
wiha got: “Dema me Parti Dünyası ve-
kir, bûyerên li Sûrê hê nû destpê kiribûn. 
Rastî serdemeke xirab hat. Lewma jî em 
nekarî bighên eleqe û girseya hedefa 
xwe. Me hê jî xwe berbihev nekiriye. 55 
heb hilberînên me yên karakter hene. Em 
bi giştî, li ser hilberînên konsept ên bi 
taybetî şexsî dixebitin. Li herêmê tekane 

fîrmaya ku amûrên partî û pasta li ba 
hev lê hene, ya me ye. Li herêmê û li Ame-
dê mekanên biçûk ên vî karî dikin, hene. 
Lê tenê em bi birfirehî dikin.” 

Hilberînên li gor her butçeyê hene 

Berekatoglu, destnîşan kir ku li Amedê 
herî zêde organîzeya rojbûnan tê kirin, 
ji bilî vana ji bo zarokên diyabetî û lo-
semiyî organîzasyonên bêpere dikin. 
Berekatoglu, da zanîn ku li mixazeyên 
wan hilberînên li gorî her butçeyê hene 
û wiha pê de çû: “Gava dibêjin organî-
zasyon, pêşkêşiyên buhayê giran tê bîra 
mirovan. Bi rastî min got em dê bêyî 
armanceke bazirganî, zarokan kêfxweş 
bikin û me ev fîrma vekir. Lewma jî me 
got bila mirov partiyên xwe, organîzas-
yonên xwe bi dilê xwe bikin û me hemû 
tişt anîn mixazeyê û dan ber firotanê. Lê 
hinek kirîgerên me hene ku dema wan 
a ji bo organîzekirina partiya xwe jî tu-
neye. Em odeyên nexweşxaneyan dixem-
lînin, organîzasyonên partiyên rojbûn 
û teklîfa zewacê, çêdikin. Her wiha em 
organîzasyonên biçûk ên şexsî jî dikin. 
Em li mixazeya xwe tiştên  partiyê û cil 
û bergên zarokan jî difroşin. Hilberînên 
me yên li gorî butçeya herkesî jî hene, 
yên buha û lîsansî jî.”
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Diyarbakır’ın ve bölgenin en kapsamlı organizasyon firmasını kuran Duygu 
Özge Berekatoğlu, organizasyonun bilindiğinin aksine uygun bütçeye 
yapılabildiğini ve yaşamın her alanında ana motor rolü oynayan kadınların 
organizasyon işinde daha başarılı olduğunu söyledi. 

Duygu Özge Berekatoglu ya ku fîrmaya herî berfireh a organîzasyonê ya Amedê û herêmê 
ava kiriye, got ku organîzasyon wek karekî buha tê çêkirin tê zanîn, lê ne wisa ye, mirov dikare 
bi butçeyek normal jî çêke. Berekatoglu destnîşan kir ku jin di her qadê jiyanê de rola navendî 
dilîzin, di karê organîzasyonê de serketîtir in. 
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