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Aile ve Sosyal Hizmetler il Miidiirliigii

AHMET KELES (iL MlmOR YARDIMCISI )

1) il Miidiirliigii Ve Yahh Kuruluslarm Bina, Arsa, Yer Tahsisi Vb. Yatmmlar ile ilgili Islemleri
Islemler.
2) Personel Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;

a. Aday Memurlar, gorevlendirme, staj ile ilgili islemler, kadro ve smav islemleri,
b. Atama islemleri,
c. DzIUk islemleri,
d. Disiplin ve mevzuat islemleri, terfi, intibak ve emeklilik islemleri.
e. nMudurlugu ve bagli kuruluslann ayhk ve yilhk toplantilanm takip ve organize etmek,

3)Egitim ve Yaym Dairesi Baskanhgi i~ve islemleri.
a. Arastirma, Tez ile ilgili islemler
b. Hizmet iyi Egitim ile ilgili islemler

4)Strateji Gelistirme Daire Baskanhgma Bagh Olarak;
a. n Mudurlugunun ihtiyaclannda kullamlmak uzere her turlu malzemenin temini icin satm alma

sureclerini yonetmek.
b. ihale lslemlerinin ihalelerini yapmak ve yuklenici firma hak edislerinin odemelerini

gerceklestirmek, Satm Alma ve yurutme ihale komisyonu baskanhgim yurutmek.
c. Doner Sermaye ile ilgili islemleri islemler.
d. nMudurlugu bunyesindeki Tahakkuk islemleri He ilgili islemler.
e. Tasimr Mal Kayit Kontrol islemleri ile ilgili isleri yurutmek,
f. Araclann takibi gorev onaylan ve icapci sofor onaylan ile ilgili is ve islemleri yurutmek,

5)Bilgi Teknolojileri Genel Mudurlugu is ve islemleri
6)Aglrlama, konaklama, karsilarna ilgili i~ ve islemler
7)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye doniik inceleme yaparak, tiim is ve islemleri bu
cercevede yiinitmek.
8)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak,
9)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haft alarm kutlama programlanm ve
hazirhklanrn bizzat organize etmek, yapilacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden il
MUdUrtinebizzat bilgi vermek.
10) Gorev alanma giren i~lerle ilgili bilgi notlan hazlflamak ve hazlrlatmak.
11)il MUdUr YardlmcIlan kendilerine bagh kurulu~ ve birimlerin i~leyi~inin dUzenlenmesinden ve
denetlenmesinden soruml udur.
12)il MUdUrYardlmclsl kendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
13) Kendi gorev alanlan ile ilgili basm haberlerini bizzat takip edip gerekli i~ ve i~lemleri yapmak
14)i1MUdUrtitarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.

ADEM HAYTA ( iL MODOR YARDIMCISI )

1)~ehit Yakmlarl ve Gazi Hizmetleri Genel Miidiirliigii ile ilgili i~lemler.
2)Engelli ve Ya~h Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;

a. Engelli Evde Baklm hizmetleri ile ilgili i~lemleri yUrtitmek.
3)Sosyal Yardlmlar Genel Miidiirliigiine bagh olarak;

a. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri ile ilgili, i~ ve i~lemler;
b. Sosyal Yardlmla~ma ve Dayam~ma Vakfl MUtevelli Heyetinde il MUdUrtinUtemsil etmek

4) C;ocukHizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;

a. 5395 SayIll <;ocuk Koruma Kanunu ile ilgili i1Koordinasyon Kurulu toplantIlarmm sevk ve
idaresi ile ilgili i~lemler.

b. <;ocuk izleme Merkezi i~ ve i~lemler.
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c. Sokakta Yasayan / Cahsan Cocuklar ile ilgili n Koordinasyon Kurulu toplantilanm organize

etmek.
d. Vatandashk Ve Halk Gunu ile ilgili i~ Ve lslemleri Takip Etmek

Cocuk Haklan ile ilgili islemler.
5)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum is ve islemleri bu
cercevede yurutmek,
6)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak.
7)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel giin ve haftalann kutlama programlanm ve
hazirhklanrn bizzat organize etmek, yapilacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun once den n
Mudurune bizzat bilgi vermek.
8)Gorev alaruna giren islerle ilgili bilgi notlan hazirlamak ve hazirlatmak.
9)il MUdUr Yardimcilan kendilerine bagh kurulus ve birimlerin isleyisinin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
10)iI Mudur Yardimcisi kendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
11) Kendi gorev alanlan ile ilgili basin haberlerini bizzat takip edip gerekli is ve islemleri yapmak
12)il Muduru tarafindan verilen diger gorevleri yapmak.

ADEM YILDIRIM ( SUBE MUnURU )

1) Rehberlik ve Teftis Baskanhgma bagh i!1 ve islemler,
a) nMudurlugu muhakkik, Disiplin islemleri ile ilgili is ve islemleri takip edip,raporlann makama
arz edilmesi,
2)Hukuk Hizmetleri Genel Mudurlugune Bagh i~ ve lslemler
3)Personel Hizmetlerinden Sorurumlu nMudur Yardimcismtn Subesi Mudur V. Olarak i~ Ve
lslemelerini Takip Etmek
4)il Mudurlugumuzun her turlu banka ile yapilan is ve islemlerin takibi,
5)TYP Is ve islemleri takip etmek,
6)CiMER n Sorumlusu ve is ve islemlerin takibi,
7)il Mudurlugu Mutemetlik ile i~ ve islemler,
8)il Mudurlugu ihtiyac ahmlannda muayene komisyonu baskanhgiru yliriitmek,
9)Evrak Kaylt, Ar~iv hizmetleri i~ ve i~lemleri,
10)Koruma Kurulu ile ilgili i~ ve i~lemler.
11)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donUk inceleme yaparak, tlim i~ ve i~lemleri bu
yeryevede yUriitmek.
12)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kurulu~lan ile i~birligi ve koordinasyonu saglamak.
13)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gUn ve haftalann kutlama programlarml ve
hazlrhklanm bizzat organize etmek, yapIlacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gUn once den il
MiidiirUne bizzat bilgi vermek.
14) Gorev alanma giren i~lerle ilgili bilgi notlarl hazlrlamak ve hazulatmak.
15) Sube MUdiirii kendilerine bagh kurulu~ ve birimlerin i~leyi~inin diizenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
16) Sube MUdUriikendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
17) il MiidiirU tarafmdan veri len diger gorevleri yapmak.

SEMSi nA YI (iL MUnUR YARDIMCISI)

1)Kadm StatUsii Genel MUdiirliigiine Bagh Olarak;
a. Siddeti Onleme ve izleme Merkezi Miidiirliigii ile ilgili i~ ve i~lemler.
b. Ceyhan I.Kadm Konukevi ile ilgili i~ ve i~lemler.
c. 2.Kadm Konukevi ile ilgili i~ ve i~lemler.
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d. 3.Kadm Konukevi ile ilgili is ve islemler.
e. Alo 183 Kadm hatti ile ilgili is ve islemler,
f. Kadm Koordinasyon kurul toplantilanm sevk ve organize etmek.
g. Kadm kooperatifleri ilgili is ve islemleri takip etmek.

2) iIMudurlugu binasnun temizlik, Guvenlik, tertip ve duzeni ile ilgili is ve islemlerin takibi.
3)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve islemleri bu
cercevede yurutmek,
4)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil TopIum Kuruluslan ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak.
5)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalann kutlama programlanm ve
hazirhklanm bizzat organize etmek, yapilacak organizasyon ve etkinlikler hakkinda 10 gun onceden il
Mudurune bizzat bilgi vermek.
6) Gorev alanma giren islerle ilgili bilgi notlan hazirlamak ve hazirlatmak.
7)Kendilerine bagli kurulus ve birimlerin isleyisinin duzenlenmesinden ve denetlenmesinden
sorumludur.
8) ilMudur Yarduncisi kendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
9) uMuduru tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.

GUL ACELYA TUTAR YUCE (SUBE MUnURU)

1)Engelli ve Yash Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;
a. Engelli Hizmetleri i~ ve Islemleri
b. Erisebilirlik izleme ve Denetleme Komisyonu ile ilgili islemler.
c. Karaisali EYM Bakim Reh. Aile Dan Merk Mudurlugu ile ilgili i~ve islemlerin takibini yapmak.
d. Yedi Pmar Gunduz Bakim Reh. Aile Dan Merk. MUdUrlUgUile ilgili i~ ve islemlerin takibini

yapmak.
e. Ozel Engelli Yatih Bakim Merkezleri ile ilgili islemleri yurutmek.
f. Alo 183 Engelli ihbar hath ile ilgili islemleri yurutmek,

2) UKOME Toplannlara kanlmak
3)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum i~ ve islemleri bu
cercevede yurutmek.
4)Vatanda~hk inceleme ve Arastirma Komisyonu toplantilanna katilmak,
5)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak.
6)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gUn ve haftalann kutlama programlarml ve
hazlrhklarml bizzat organize etmek, yapIlacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gUn onceden il
MudUrUne bizzat bilgi vermek.
7) Gorev alamna giren i~lerle ilgili bilgi notlan hazulamak ve hazlrlatmak.
8)Sube MudUrleri kendilerine bagh kurulu~ ve birimlerin i~leyi~inin dUzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
9) Sube MUdUrleri kendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
10)il MudUrii tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.

TARIK KANALICI ( iL MUnUR YARDIMCISI )

1)(:ocuk Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;
a. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme ile ilgili i~ ve i~lemleri yUrUtmek.
b. <;:ocukEvleri Koordinasyon Merkezi.
c. Adana <;:ocukevleri Sitesi ve ilk Kabul Birimi.
d. Seyhan <;:ocukevleri Sitesi.
e. Adana <;:ocukDestek Merkezi.
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f. Oguz Kagan Koksal Cocuk Destek Merkezil Ergen Gebe Birimi.
g. M~T Cocuk Destek Merkezi.
h. Alo 183Cocuk Hatti ile ilgili is ve islemler.

2) Ozel Kresler ve Giindiiz Bakimevleri ile ilgili i~ve islemler,
3) Saghk Bakanhgi uhdesince devam eden n Pandami Kurulu toplantilara katihp, kuruluslanrmzdaki
koordinasyonlann saglanmasi ve takibi yapilmasi,
4)il Spor Koordinatorlugu Ve Kulubu ile ilgili is ve islemler.
5)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donuk inceleme yaparak, tum is ve islemleri bu
cercevede yurutmek.
6)Kendi gorev alam ile ilgili Sivil Toplum Kuruluslan ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak,
7)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gun ve haftalann kutlama programlanru ve
hazirhklanm bizzat organize etmek, yapilacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gun onceden it
Mudurune bizzat bilgi vermek.
8) Gorev alaruna giren islerle ilgili bilgi notlan hazirlamak ve hazirlatmak,
9)il Mudur Yardimcilan Kendilerine bagh kurulus ve birimlerin isleyisinin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
10)nMudur Yardimcisi Kendilerine bagli servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
11)il Muduru tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak.

MUSTAFA GOKBOGA (iL MUDUR YARDIMCISI )

l)Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;
a)Ozel Aile DarusmaMerkezleri ile ilgili is ve islemler.
b)Aile Egitim Prograrm ile ilgili i~ve islemler.
c)Aile ve Bosanma Sureci Damsmanligi is ve islemleri.
d)SHM'ler ile ilgili i~ve islemler.
e)il Uyusturucu Koordinasyon Kurulu ile ilgili islemler.
2)Engelli ve Yash Hizmetleri Genel Miidiirliigiine Bagh Olarak;
Yash Hizmetleri i~ve Islemleri
a)Seyhan HYBRM ile ilgili is ve islemlerin takibini yapmak.
b)~ehit Kara PIt. Yzb. Serhat Signak HYBRM ile ilgili is ve islemlerin takibini yapmak.
c) Ozel Huzurevleri ile ilgili i~lemleriyUrUtmek.
d)Alo 183Ya~h ihbar hattl ile ilgili i~lemleriyUrutmek

3)Basm ve Halkla ili~kiler ile ilgili i~lemler.
a) il Envanteri ve Brifing ile ilgili i~lemler.

4)Suriyeli MUltecilerve Romen Vatanda~larile ilgili i~lemler.
5)il GOyidaresi Koordinasyonu ile ilgili i~lemler.
6)Sivil Savunma, AFAD ve i~ Saghgl GUvenligiBirimi ile ilgili i~ve i~lemler
7)iy GOyEylem Planl, il Eylem Plam, GUvenliToplum ve BolUcUFaaliyetlere kar~l i~ve i~lemler.
8)Sosyal Sorumluluk Projeleri ve AB Projeleri ile ilgili i~ve i~lemleritakip etmek.
9)ilimizde gorev yapan STK larla ile ilgili i~ve i~lemler.
10)Gorev alamyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye donUk inceleme yaparak, tUm i~ ve i~lemleri bu
yeryevedeyUrUtmek.
11)Kendi gorev alanl ile ilgili Sivil Toplum Kurulu~larlile i~birligive koordinasyonu saglamak.
12)Sorumlu oldugu birimleri ile ilgili etkinlikler ve ozel gUnve haftalann kutlama programlanm ve
hazlfhklanm bizzat organize etmek, yapIlacak organizasyon ve etkinlikler hakkmda 10 gUnonceden il
MUdUrUnebizzat bilgi vermek.
13)Gorevalanma giren i~lerleilgili bilgi notlan hazlrlamak ve hazlrlatmak.
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14)il Mudur Yardimcilan kendilerine bagh kurulus ve birimlerin isleyisinin duzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumludur.
15) n Mudur Yardrmcisi kendisine bagh servislerde gorev yapan personelin disiplin amiridir.
16) il Muduru tarafmdan veri len diger gorevleri yapmak.

ADI-SOYADI ONVANI ADI-SOYADI ONVANI

Tank KANALICI Il Mudur Yardimcisi AdemHAYTA nMudur Yardimcisi

Otil Acelya TUTAR YUCE Sube Muduru Semsi DAYI nMudur Yardimcisi

I AhmetKELES nMudur Yardimcisi Adem YILDIRIM Sube Muduru
I

I

r----
j

Mustafa OOKBOGA nMiidiir Yardimcisi ilMiidiir Yardnncisi.Tank KANALICI

" i1Mudur Yanmcilanrmz ve Sube Mudurlerimiz uhde1erindeki kuruluslan duzenli olarak ziyaret
edecektir.

" n Mudurlugumuzde gorev yapan n Mudur Yardimcilan ve Sube Mudurlerinin gorev dagihmlan
yukanya, es ve gorevlendirmeler asagiya cikanlrmsnr.

iL MUDUR YARDIMCILARI ve SUBE MUDURLERi OOREVLENDiRME LiSTESi

31108/2022
NevzatOZER
nMuduru
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