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AHMET KELESiL MUOUR YAROIMCISI
_2..5.107/2022

l)~ehit Yakmlan ve GaziHizmetleri Genel Mudurlugu ile ilgili i~ve islemler.

2)il MudurlUgu ve Yatrh Kuruluslarm Bina, Arsa, yer tahsisi, kiralama vb. Yatmrnlar ile ilgili i~ ve
lslemler.
3)Personel Hizmetleri Genel Mudurlugune BaghOlarak;

a. Aday Memurlar, gorevlendirme, staj ile ilgili islernler, kadro ve smav islernleri,
b. Atama islernleri,
c. Dziuk islernleri,
d. Disiplin ve mevzuat islemteri, terfi, intibak ve emeklilik islernleri.
e. il Mudurlugu ve baghkuruluslann ayhkve vrlhk toplantrlanru takip ve organize etmek,

4)Egitim ve Yaym Dairesi Ba~kanhgli~ve islemlerl.
a. Arastirrna, Tez ile ilgili islemler
b. Hizmet i~i Egitim ile ilgili islernler

5)Strateji Geli~tirme Daire Ba~kanhgmaBaghOlarak;
a. ll MudurlUgunun ihtivaclannda kullarulrnak uzere her tLirlUmalzemenin temini icin satin alma

sureclerini vonetmek,
b. ihale lslernlerinin ihalelerini yapmak ve vuklenlci firma hak edislerinin odemelerini

gerceklestirrnek, SatinAlma ve vurutrne ihale komisyonu baskanhgiru vurutrnek.
c. Doner Sermaye ile ilgili islemleri islernler.
d. il Mudurlugu bunvesindeki Tahakkuk islernleri ile ilgili islernler.
e. il Mudurlugumuzun herturlu banka ile yapllan i~ve islemlerin takibi,
f. Tasrrur Mal Kavrt Kontrol islernleri ile ilgili isleri vurutmek.
g. Araclarm takibi gorev onaylan ve lcapci sofor onaylan ile ilgili i~ve islemleri vurutrnek.

6)Bilgi Teknolojileri Genel Mudurlugu i~ve lslemleri
7)Aglrlama, konaklama, karsilarna ilgili i~ve i~lemler
8)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve i~lemleri bu
~er~evedeyurutmek.
9)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kurulu~lan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
10)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama programlanm ve
hazlrhklanm bizzat organize etmek, yapllacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
11) Gorev alanma giren i~lerle ilgili bilgi notlan hazlrlamak ve hazlrlatmak.
12)il Mudur Yardlmcllan kendilerine bagh kurulu~ ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
13)il Mudur Yardimcisl kendisine bag!! servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
14) Kendi gorev alanlan ile ilgili basm haberlerini bizzat takip edip gerekli i~ve i~lemleri yapmak
15)il Muduru tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.
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ADEM YILDIRIM SUBE MODORO

1}Rehberlik ve Tefti~ Baskanhgmabagh i~ve islernler,
a} iI MudurlUgu muhakkik, Disiplin islernleri ile ilgili i~ve lslemleri takip edip, raporlarm makama
arz edilmesi,
2}Hukuk Hizmetleri Genel Mudurlugune Baghi~ve lslemler
3}Personel hizmetlerinden sorumlu iIMudur Yardimcrsmm ~ube Mudur v. olarak i~ve lslernelerlnl
takip etmek,
4}il MudurlUgumuzun herturlu banka ile yapllan i~ve islemlerln takibi
s}TYPi~ve islemleri takip etmek.
6}ciMER il Sorumlusu ve CiMERi~ve lslemlerini takip etmek
7il MudurlUgu Mutemetlik ile ilgili i~ve Islernler,
8}il MudurlUgu ihtiya~ ahmlannda muayene komisyonu baskanhgiruyurutmek,
9}Evrak KaYlt,Ar~iv hizmetleri i~ve lslemlerl,
10}Koruma Kurulu Heilgili i~ve lslemler,
ll}Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve islernlerl bu
cercevede yurutmek.
12}Kendi gorev alaru ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
13}Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama programlanm ve
hazrrhklanm bizzat organize etmek, vapilacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
14} Gorev alanma giren islerle ilgili bilgi notlan hanrlamak ve haztrlatmak.
1s} ~ube Mudurleri kendilerine bagh kurulus ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
16} ~ube Muduru kendisine baghservislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
17} il Muduru tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.

SEMSi DAYI iL MODOR YARDIMCISI
1}KadmStatiisu Genel MudurlUgune BaghOlarak;

a. ~iddeti bnleme ve izleme Merkezi MUdUrlUgUile ilgili i~ve i~lemler.
b. Ceyhan l.Kadm Konukevi ile ilgili i~ve i~lemler.
c. 2.KadmKonukevi ile ilgili i~ve i~lemler.
d. 3.KadmKonukevi ile ilgili i~ve i~lemler.
e. Alo 183 KadmhaUl ile ilgili i~ve i~lemler.
f. KadmKoordinasyon kurul toplantllannl sevkve organize etmek.
g. Kadmkooperatifleri ilgili i~ve i~lemleri takip etmek.

2}il Mudurlugu binasmm temizlik, guvenlik, tertip ve duzeni ile ilgili i~ve i~lemlerin takibi.
3}Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve i~lemleri bu
~er~evedeyurutmek.
4}Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kurulu~lan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
s}Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama programlanm ve
hazlrhklanm bizzat organize etmek, yapllacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
6} Gorev alanma giren i~lerle ilgili bilgi notlan hazlrlamak ve hazlrlatmak.
7} iI Mudur Yardlmcllan kendilerine bagh kurulu~ ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
8} il Mudur Yardimcisl kendisine baghservislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
9} il Muduru tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.
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GUL ACELVA TUTAR VUCE SUBE MUOURU

1)Engelli ve YashHizmetleri Genel Mudurlligune BaghOlarak;

../ Engelli Hizmetleri i~ve lslernlerl

./ Eri~ebilirlik izleme ve Denetleme Komisyonu ile ilgili lslemler,

a)KaraisallEVMBakirn Reh.Aile DanMerk Mudurlugu ile ilgili i~ve islemlerin takibini yapmak.
b)Vedi PmarGunduzBakrrn Reh.Aile DanMerk. MudurlUgu ile ilgili i~ve islernlerin takibini yapmak.
c)OzelEngelliYatrh Bakirn Merkezleri ile ilgili islemleri vurutmek.
d)Alo 183 Engelli ihbar hatti ile ilgili islernleri vurutrnek.
e)Engelii EvdeBakrrn hizmetleri ile ilgili islemleri vurutmek,

2)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve lslemleri bu
cercevede yurutmek.
3)Vatanda~hk inceleme ve Arasnrma Komisyonu toplantllarma katrlrnak,
4)Kendi gcrev alaru ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
5)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama programlanm ve
hazrrhklanru bizzat organize etmek, yapllacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
6) Gorev alanma giren lslerle ilgili bilgi notlan hazsrlarnak ve hanrlatmak.
7)~ube Mudurleri kendilerine bagh kurulus ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenmeslnden ve
denetlenmesinden sorumludur.
8) ~ube Muduru kendisine baghservislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
9)il Muduru tarafmdan verilen diger gorevlerl yapmak.

TARIK KANALICI iL MUOUR VAROIMCISI

./ ADEM HAYTASUBEMUDURV.

a)~ocuk Hizmetlerinden Sorumlu il Mudur Yardimcismm ~ube Mudur V. olarak i~ve Islemelerlnl takip
etmek
b) 5395Savrh~ocuk Koruma Kanunu ile ilgili il Koordinasyon Kurulu toplantrlannm sevkve idaresi ile
ilgili islemler
c)~ocuk izleme Merkezi i~ve lslemler,
d)Sokakta YasavanI ~ah~an~ocuklar ile ilgili il Koordinasyon Kurulu toplantllanm organize etmek.
e)Vatanda~hkVe Halk Gunu ile ilgili i~Ve i~lemleri Takip Etmek.
f)~ocuk Haklan ile ilgili i~lemler.

1)~ocuk Hizmetleri Genel Mudurlligune BaghOlarak;
a. KoruyucuAile ve Evlat Edinme ile ilgili i~ve i~lemleri yurutmek.
b. C;ocukEvleri KoordinasyonMerkezi.
c. Adana C;ocukevleri Sitesive ilk Kabul Birimi.
d. SeyhanC;ocukevleri Sitesi.
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e. Adana CocukDestekMerkezi.
f. Oguz KaganKoksalCocukDestekMerkezi/ ErgenGebe Birimi.
g. M~TCocukDestekMerkezi
h. Alo 183CocukHatn ile ilgili i~ve islemler.

2) Ozel Kre~Ve Gunduz Bakrmevlerl ile ilgili i~ve Islernler.
3)SosyalYardrmlar Genel Mudurlugune bagholarak;

a. Sosyalve Ekonomik DestekHizmetleri ile ilgili, i~ve islernler:
b. SosyalYardrrnlasma ve DavarusmaVakf Mutevelli Heyetinde llMudurunu temsil etmek

4) SaghkBakanhgt uhdesince devam eden iI Pandemi Kurulu toplantllara katrhp, kuruluslanrmzdakl
koordinasyonlarm sagtanmasi ve takibinin yapllmasl,
5)il Spor KoordinatorlUgu Ve Kulubu ile ilgili i~ve lslemler,
6)Gorev alaruvla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve lslernlerl bu
cercevede yurutmek.
7)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
8)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama programlanrn ve
hanrhklanru bizzat organize etmek, yapllacak organizasyon ve etkinlikler hakkinda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
9) Gorev alaruna giren lslerle ilgili bilgi notlan hazrrlamak ve hazrrlatmak,
10) iI Mudur Yardimcilan kendilerine bagh kurulus ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenmeslnden ve
denetlenmesinden sorumludur.
11) iIMudur Yardrmcrst kendisine baghservislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
12)il Muduru tarafmdan verilen diger gorevlerl yapmak.

UMUT ZEYBEK iL MODOR YARDIMCISI
l)Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mudurlugune BaghOlarak;
a)OzelAile DarusrnaMerkezleri ile ilgili i~ve i~lemler.
b)Aile Egitim Programl ile ilgili i~ve i~lemler.
c)Aile ve Bo~anmaSureciDanl~manllgli~ve i~lemleri.
d)SHM'ler ile ilgili i~ve i~lemler.
e)il Uyu~turucu KoordinasyonKurulu ile ilgili i~lemler.

2)Engelli ve Ya~hHizmetleri Genel MudurlUgune BaghOlarak;
./ Ya~hHizmetleri i~ve i~lemleri

a)SeyhanHYBRMile ilgili i~ve i~lemlerin takibini yapmak.
b)~ehit KaraPit. Yzb.Serhat SigmakHYBRMile ilgili i~ve i~lemlerin takibini yapmak.
c) Ozel Huzurevleri ile ilgili i~lemleri yurutmek.
d)Alo 183Ya~1Iihbar hattl ile ilgili i~lemleri yurutmek

3)Basmve Halkla ili~kiler ile ilgili i~lemler.
./ il Envanteri ve Brifing ile ilgili i~lemler.

4)Suriyeli MUlteciler ve RomenVatanda~lar ile ilgili i~lemler.
5)il Got;:idaresi Koordinasyonu ile ilgili i~lemler.
6)Sivil Savunma,AFADve i~SaghglGuvenligi Birimi ile ilgili i~ve i~lemler
7)it;:Got;:EylemPlanl, il EylemPlanl, Guvenli Toplum ve Bolucu Faaliyetlere kar~1i~ve i~lemler.
8)SosyalSorumluluk Projeleri ve AB Projeleri ile ilgili i~ve i~lemleri takip etmek.
9)ilimizde gorev yapan STKlarla ile ilgili i~ve i~lemler.
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10}Gorev alaruvla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, turn i~ ve lslemlerl bu
cercevede yurutmek.
ll}Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak,
12}Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalarm kutlama program Ianni ve
hanrhklanm bizzat organize etmek, yapllacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden
il Mudurune bizzat bilgi vermek.
13}Gorev alanma giren islerle ilgili bilgi notlan hazrrlamak ve haztrlatmak.
14}il Mudur Yardimcrlan kendilerine bagh kurulus ve birimlerin i~leyi~inin duzenlenrneslnden ve
denetlenmesinden sorumludur.
15} il Mudur Yardrmcrst kendisine baghservislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
16} iIMuduru tarafmdan verilen diger gcrevlerl yapmak.
~ il Mudur Yardrmcrlanrruz ve $ube Mudurlerimiz uhdelerindeki kuruluslan duzenll olarak ziyaret

edecektir.
~ ll MudurlUgumuzde gcrev yapan il Mudur Yardrmcrlan ve $ube Mudurlerinin gorev dagrhmlan

vukanva, e~ve gorevlendlrrneler a~aglyacrkanlmrstrr.

iL MUOUR YAROIMCILARI ve $UBE MUOURLERi GOREVLENOiRME LisTESi
,--- ---------------,--------------,------------,---------

ADI-SOYADI ONVANI

$ube Muduru $emsi DAYI

$ube Muduru

ONVANI ADI-SOYADI
I
I I,---------------------+----------1---------+-----------

il Mudur Yardrmctsr i Adem HAYTA

GUIA~elyaTUTARVOCE n Mudur Yardrmcrsr

! Tank KANALICI

i
il Mudur Yardrrncrst I Adem YILDIRIM $ube Muduru

il Mudur YardrmcrsrI Tank KANALICI iIMudur Yardrmost I Umut ZEYBEK

il MOdOrO
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