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TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV) 

işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 24 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde  
birlikte çalışabilecek 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR! 

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin Türkiye ve tüm 

dünyada ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten bir sivil toplum 

örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine 

ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar; işkence ve kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla 

baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür. 

Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde işkence görenler için Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezleri bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon ve merkezler için ekip arkadaşları 

aramaktadır. Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, 

deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.  

  (Ref:1008) Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirmek üzere Sosyal 

Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı 

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun 

referans kodunu yazarak özgeçmişleri ve bir niyet mektubunu ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine 

iletmelerini rica ederiz.  

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.  

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014, saat 18.00’e kadardır.  
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SOSYAL HİZMET UZMANI/SOSYAL ÇALIŞMACI(Ref:1008) 
TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi  

 
İş tanımı: İşkence görenlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü TİHV 
Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirilecek sosyal hizmet uzmanı/sosyal 
çalışmacı 
Kime Karşı Sorumlu: TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon koordinasyon birimi 
İş Süresi: En az 2 yıl (İkinci yılın sonunda değerlendirilecektir) 
Birim:  TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
Haftalık Çalışma Saati: 40 saat 

İşin Genel Amacı:  

TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirilecek Sosyal Hizmet 
Uzmanı/Çalışmacı, işkence görenlerin güçlendirilmesi, özgürleştirilmesi ve iyilik hallerinin 
geliştirilmesini ve İnsan hakları ve sosyal adalet prensibinden hareket ederek sosyal değişmeyi 
amaçlayan sosyal destek çalışmaları planlar, yönetir, örgütler ve sosyal destek alanında yenilikçi 
yöntemlere ilişkin çalışmalar yürütür. 
 
Sorumluluklar:  

 İşkence görenlere yönelik sosyal hizmet politikaları oluşturur, program ve planlamasını yapar;           

 Sosyal hizmete gereksinimi olan başvuruların vakfın kaynak ve hizmetlerinden eşit olarak 
yararlanmasını sağlamak için kaynakların bu yönde etkin biçimde kullanılmasını sağlar; 

 Sosyal destek hizmetine ihtiyacı olan başvuruların tespitini yapılması için standartlar geliştirir; 

 Bulunduğu merkezde tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başında başvurular ile görüşme yapar; 

 Bulunduğu merkezde başvuruları sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgilendirir, 
karşılaştıkları güçlüklerin çözümlenmesinde danışma ve destek hizmeti verir; 

 Bulunduğu merkezde başvurulara yönelik geliştirilen sosyal destek aktivitelerini yürütür; 

 Merkeze devamı sağlanamayan başvuru veya yakınlarıyla irtibat kurar ve merkezin başvuru ile 
bağlantısını oluşturur; 

 Sosyal destek çalışmasının diğer temsilciliklerde yürütülmesini koordine eder; 

 TİHV’in diğer merkezlerindeki tedavi ve rehabilitasyon ekibine danışma ve destek sağlar; 

 TİHV genelinde yürütülen hizmetlerin doğrudan ve dolaylı takibini yapar; 

 Gerektiğinde sosyal destek çalışmaları yürütülen diğer tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini 
ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları değerlendirir; 

 İstatiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev alır; 

 Vakıf genelinde yürütülen sosyal destek çalışmalarını değerlendirir ve sonuçları periyodik 
olarak ilgililere rapor eder; 

 Bilimsel faaliyetlere katkıda bulunur; 

 Eğitim faaliyetlerine katılır; 

 Gönüllüler ile ilişkiler kurar ve sürdürür; 

 Yürütme kurulu faaliyetlerine katkıda bulunur. 
 

Aranılan Nitelikler:       

Nitelikler Asgari 
Tercih 
Sebebi 

Genel olarak insan hakları alanında bilgili olmak X   

İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X 

Sosyal hizmet alanında insan hakları ile ilgili bir bilimsel çalışmada yer almış olmak   X 

Sosyal hizmet alanında akademik çevre ile ilişki içerisinde olmak   X 

Empati yeteneğine sahip olmak X   

İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X   

Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan X   

Konuşma ve ikna kabiliyetine sahip olmak X   

Ekip çalışmasına yatkın olmak X   

MS ofis programlarına hâkim olmak  X   

Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak  X   

Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X   

İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X   

İyi derecede sözlü Kürtçe ifade becerisine sahip olmak  X 

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak   X 

Sosyal hizmet alanında üniversite veya yüksekokul mezunu olmak   X 

Sosyal hizmet alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak   X 

Seyahat engelinin bulunmaması X   

 


