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Temkin Nedir?
Her dalda yetenekli olan Filistinli kadınlara destek veren Genç Kadınlar
Girişimidir.
Onların çalışma ve bilgi güçlerini arttırmak yoluyla topluluktaki yerlerini
yüksek tutmak ile ilgilenmektedir.
Bu girişimi, bir grup genç kadın ayakta tutmaktadır. Bu genç kadınlar her zaman
topluluğunu geliştirmek ve bu işin sermayesi olan “insanı” hep bir ön adımda
tutmak ve insanların aile düzenini sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.
Topluluğun bir parçası olan “Kadın”a büyük bir yer vermektedir.

Çözülmesi Gereken Problemler

Kadınların
kutsal olan
görevi “annelik”
ile topluluğun
her dalda üst
düzey kadın
yetkinliklerine
duyduğu ihtiyacı
karşılıklı kılmak.

Teknoloji, bilim,
Savaştan olsun
ve iş dallarında başka sebeplerden
kadınlara destek
olsun geride
verip sahip
kalmış bölgelerin
çıkmak.
kadınlarını
ilerletmek ve
onları önde
tutmak.

Genç akılları ve
özellikle de
kadınların
düşüncelerini
yerinden
alıverme
sorununu
çözmek.
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Temkin’de Çözüm Yolları

Bizler
Girişimi olarak işgücü piyasanın ihtiyaçlarını gidermek adına
her dalda yetenekli olan ve işinde çok başarı elde edebilecek ve aynı
zamanda gurbet ellerine düşmeden kendi ülkelerinde en iyi iş çıkarabilecek
bayanlara destek vermekteyiz. Aynı zamanda onlar için de çok büyük bir
katkı olacak ve bu sayede bilgi hazineleri oldukça artacaktır. Aynı zamanda
Temkin; kadınların çalışma gücünü arttırarak, onlara daha fazla şans tanıyarak
toplulukta onlara saygı kazandıracaktır.

Temkin Girişiminin Hedef Kitlesi
Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş dallarında kendini geliştirmeye ihtiyacı
olan, yirmi ile kırk beş yaş arasında olan genç kadınlar, üniversite kız
öğrencileri ve uzmanlar.

Temkin’in Kadın Halkına Sunduğu Hizmetler
Çeşitli alanlardaki araştırmacıları
desteklemek için yıllık 12 araştırma yardımı
sağlamak
Her yıl Filistinli genç kadınların
bilimsel ve yaratıcı eserlerinin
basımı ve yayınlamasını yapmak
On iki genç kadına uzaktan
iş bulmalarında yardımcı
olmak (Free Lancer)
Filistin ve dünyadaki en önemli
kadın meseleleri üzerine yıllık 4
özel kurs ve atölye çalışması
yapmak
Onları uluslararası kuruluşlar ile
ilişkilendirerek yılda 6 genç kadın lideri
geliştirmek

Her sene 50 etkinliğe katılmak için genç
Filistinli kadınların uluslararası konferans,
kurs ve festivallara katılabilmeleri için
gereken lojistik desteği sağlamak
Filistinli genç kadınların altı proje
düşüncelerini sermayeler, yetkili
iş adamları, şirketler ile biribirini
bağlamak
Yılda; konferanslar, okul
bursları, özel kurslar ile
ilgili 500 tane ilan
vermek
Her yıl 14 eğitim bursu vermek
ve genç kadınları iyi
üniversitelere yerleştirmek
Her yıl en başarılı kadın adaylardan üçe layık
görülen Altın Kadın Ödülü ile seçkin kadınları
çeşitli alanlarda desteklemek ve takdir etmek

Yerel ve Uluslararası Ortaklarımıza Neler Sonabiliriz?
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girişiminde çeşitli etkili kadın örgütleri ile ulusal ve uluslararası
düzeyde bağlantı kurmaya çalışıyoruz.

1
Filistin’deki kadın

gençlik seçkinlerine

bizim girişim ile ilgili
çeşitli sosyal medya
sitelerinden
ulaşmak.

2
farklı alanlarda farkl kadın yetenekleri

ile onları bir araya getirmek içinden aşağıda
belirtilen alanlarda kendilerini geliştirmek

isteyen genç Filistinli kadınların bir veri tabanı:
düşünce ve siyaset
bilim ve teknoloji

sanat ve edebiyat

topluluk hizmetleri
Girişimcilik

akademik ve bilimsel araştırmalar

3
ortaklarımızın
ilgilendiği ana

konularda teorik ve
alan araştırmaları
yapmak.

Programları

Araştırma bursları

Temkin’in genç kadın araştırmacılara bilimsel araştırma ve makalelerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olabileceği hizmetlerden biri girişim tarafından yılda 12 araştırma yardımı ile genç kadınlara sağlanan sembolik bir ödül.
Burs bölümleri

Temkin tarafından seçilen araştırma
konularına şart koşan burs.

$300
lisans için

$500

Belli konularda niteliksiz genel burs

$700

master

ve doktora ve doktora

öğrencileri için

sonrası öğrencileri
için

Araştırma bursları, yıl boyunca her ayın 1 ile 7si arasında ilan edilir ve
kazanan kadın her ayın 10'unda bildirilir.

6

7

Programları

Okul ve Arkadaşlık Bursları

tarafından sunulan başka bir fırsat türüdür. Araştırma burslarından daha fazla uzmanlaşmıştır. Girişim, burs için en tanınmış adaylarının
aday gösterilmesi yoluyla araştırma ve bilim kurumlarında lisansüstü
çalışmaların (yüksek lisans doktora ve doktora sonrası) tamamlanması için
tam 14 burs sağlıyor
Master durumunda 6 yarıyıl, doktora durumunda 10 yarıyıl sürece
için her yarıyılın ücreti
Öğrencinin anne olması ve bir işle uğraşmaksızın sadece okumaya
odaklanması şartı ile her ay burs

tarihleri: Burslar, ilk kez Mart ayında ikincisi Ekim ayında olmak üzere yılda iki kez
ilan edilir, kayıtlar her defasında bir ay süreyle açıktır.
Mülakatlar 5 Nisan ve Kasım aylarında yapılmakta ve nihai sonuçlar mülakat
yapıldıktan 5 gün sonra açıklanmaktadır.
Her iki yarıyılda öğrencinin başarısına göre her yıl burs yenilenir.

Programları

Uzaktan çalışma

ana hizmetlerinden birkaçı, Freelancer’leri aşağıdakir alanlarda geliştirmek ve
onlara destek vermektir:

Halkla ilişkiler
ve pazarlama

Dijital
Medya

Elektronik
Düzenleme
programlama ve denetleme

Tasarlama

Tercüme

Bu program, sürekli ve geçici işlerin yanı sıra yarı zamanlı veya tam zamanlı iş
bulma konusunda yardım da içerir.
Adayların sözleşme yapacağımız ortak kurumların sunmuş olduğu ve
kendileri için en uygun işi seçebilirler.
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Programları

Finansörlerle Projeler ve Girişimler Arasında Bağlantı Kurmak

desteklediği en önemli programlardan biridir çünkü kadınların
ekonomik, teknolojik ve bilimsel desteği ve güçlenmesi ile ilgili bir
programdır.
Girişim, her seviyede kuluçka, gelişme ve destek için bölgesel ve uluslararası
kurumlardaki illeri projeler arasından seçilen 6 ayrı projeyi birbirine
bağlamaktadır.

Katılımcılar, proje ﬁkrinin önemini açıklayan en fazla 5 dakikalık bir
video gönderir
Projenin özeti ve düşüncesini gerekli verirler ile birlikte 5 sayfayı aşmayacak
şekilde yazılı olarak da ekler.

Programları

Akademik ve Yaratıcı Eserleri Basmak

Yaratıcı araştırmacılara ve yazarlara eserlerini halkın en geniş kesimine ulaştırmalarına
yardımcı olabileceğimiz araçlardan biridir, böylece edebi ve bilimsel eserler çekmecede
kalmaz. Deneyim eksikliği nedeniyle veya maddi kaynakların eksikliği yüzünden seçkin
kadınlar için bunu yapacağız .Yazıların yayınlanmasına yardımcı olan yollar:
Yazar, girişimin ortaklık anlaşmalar yapmış olduğu yayınevlerinden birini
seçecek. Eserlerin basımı ve yayınlanmasını o yayınevi yapacak.

Yerel yayınevlerinden birinde eseri basmak için araştırmacıya bir miktar
para vererek eseri bastırmak.
Yazar, eserin konusu ile ilgili uzmanlardan oluşan temkin ekibi tarafından
toplanan bilimsel bir komitenin onayına tabidir. Ancak yüksek lisans ve
doktora tezleri bu komiteye tabi değildir.
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Programları

Özel Kurslar ve Atölyeler

, yerel ve uluslararası kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği
içinde, yılda iki kez özel derslerin yanı sıra kadınların yerel ve uluslararası
düzeyde farkındalık yaratmak için 2 atölye çalışması da
yapmaktadır.
Bu kurslar ve atölye çalışmaların, bu özel derslerin hedeﬁ toplamda 100 olmak
üzere her seferinde 20-25 Filistinli genç kadındır.
Programları

En iyi e-kütüphanelere güvenli erişim sağlamak

ana hedeﬂerinden birine ulaşmak için bilimsel bilgi üretim ağıyla bu bilgiye
ihtiyaç duyan uzmanlıkları birleştirmektir. En büyük elektronik kütüphanelere
erişimi kolaylaştırdık ve onları, en son bilimsel esere kolayca erişmek için
araştırmacılara ve bilim insanlarına hizmet etmek için oluşturduk. Yıllık abonelik
sayesinde büyük elektronik kütüphaneler ile işbirliği yaparak araştırmalarımıza
alanlarındaki en son bilimsel kitaplara erişimlerini sağladık

Altın Kadın Ödülü

Programları

Altın kadın ödülü annelik ve aile bakımı gibi çeşitli yaşam alanlarındaki kadınların değerini
vurgulamak için pratik bir çeviridir.

Ödül bölümleri Aşağıdaki kategoriler ödüle aday gösterilir
Altın anne

Altın edebiyatçı

Altın bilim kadını

Altın direnişçi

Altın medya

Altın öğretmen

Altın düşünürü

Altın araştırmacı

Altın siyasetçi

Altın fakih

Altın aktivist

Altın doktor

Altın toplum
aktivist

Altın hukukçu

Altın öğrenci

Altın sanatçı

Ödül türleri, adayların çeşitliliğine göre değişir. Ödül aşağıdakiler gibidir:
nakit
ödüller

Altın Kadın
Kalkanı

Eğlenceli
geziler

Proje
destekleri

Çeşitli
ödüller
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Bizim ile iletişime geçmek için Web Sitemizi veya
aşağıdaki sosyal medya hesaplarımıza ziyaret etmenizi bekleriz:

Iletişim

tamkeen.online
onlinetamkeen
info@tamkeen.online

