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TAM PROJE YENİ BAŞLAYAN PERSONEL İÇİN YAPILACAKLAR 

LİSTESİ VE TETAM BİNA, KANDİLLİ KAMPÜS HAKKINDA 

BİLGİLER 

 

20.01.2020, v3.1 
 

1. GİRİŞ 

 
Bu belge, TETAM ya da  TAM Proje’da yeni işe başlayanlar için ilk günlerde karşılaşılacaklara cevap 

olarak hazırlanmıştır. Bu belgenin iyileştirilmesi için önerilerinizi admin@tetam.boun.edu.tr adresine 

yapabilirsiniz.  

 
 

2. TAM BİNA VE GÖREVLİ KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ 
 

A. Sosyal Alan: İkinci katta ORTAM isminde herkesin kullanımına açık sosyal alan mevcuttur. ORTAM’da 

su sebili, buzdolabı, bulaşık makinesi, kahve makinası (Espresso, Latte, vs.), Türk kahvesi makinası, çay 

makinası mevcuttur. Ayrıca satranç takımı, tavla takımı ve puzzlelar vardır.  

 

Çay, kahve, su, bulaşık makinası, sarf malzemeleri gibi bazı giderler için Çay-Kahve-Fonu (CKF) 

yaratılmıştır. Özellikle  çay, kahve, su imkanlarını daha yoğun olarak kullandıklarını düşünenlerin, 

doktora öğrencileri ve diğer çalışanlar ayda 20 TL, hocalarımız ayda 20 TL olmak üzere  CKF'na katkıda 

bulunması gerekmektedir.  İsteyenler daha yüksek miktarda katkıda da bulunabilirler. Katkılarınızı idari 

yardımcımız Feyza Çelebi’ye her ay maaşların alındığı günün yani 15'inin ertesi günü iletebilirsiniz.  

 

B. Ecza dolabı: Tam Bina'da Giriş’te ve ORTAM’da bulunan ecza dolaplarında acil durumlarda temel 

gereksinim olan gazlı bez, yara bandı, pamuk, oksijenli su, kolonya, ağrı kecisi (Parol) ve Baticon 

mevcuttur. 

 

C. Teknik ve Idari konularda yardım:  
a. İdari konular (insangücü, satın alma, seyahat vs) için admin@tetam.boun.edu.tr email adresini 

kullanabilirsiniz.  

b. Teknik konular (TETAM Bina altyapı, bilgisayar/network sistemi, web, wiki vs) icin 

sysadmin@tetam.boun.edu.tr email adresini kullanabilirsiniz.  

c. Temizlik/düzen ile ilgili konular için Bina Amiri ile görüşebilirsiniz.  

 

D. TETAM Bina planı: Detaylı TETAM Bina planı TETAM webinde http://www.tetam.boun.edu.tr/ 

mevcuttur. Bina içindeki diğer önemli ofis/oda numaralari ve telefon numaraları aşağıdaki şekildedir:  

a. TAM Proje İdari Yürütücüsü Cem Ersoy: Z-20, telefon no:3523 

b. TAM Proje İdari Yardımcısı  Z-19, telefon no: 3500 

c. Teknik ofis:  Z-05, telefon no: 3503  

d. Resepsiyon: Z-02, telefon numarası: 3502 

e. Seminer Odası: Z-04.  

f. Duş ve tuvaletler: Her katta kadın ve erkek, zemin katta engelli tuvaletleri mevcuttur. Ayrıca 1. 

ve 2. Katta duş alanları da mevcuttur. 
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3. TETAM BİNASI FAALİYETLERİ 

 

Kandilli Kampüsünde basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır.  

 

Ayrıca duruma göre genellikle haftanın Cuma günleri TETAM Binası ORTAM’da ya da TETAM Çatı’da parti 

organize edilmektedir.  

 

 

4. TAM BİNA TEKNİK BİLGİLER 

 

Asansör: Asansörün arza yapmasından ya da elektrik kesilmesinden dolayı asansörün icinde kalma durumunda; 

Eger elektrik kesintisinden dolayı asansör calısmıyor ise asansörün kendini otomatik kata getirme sistemi vardır. 

Direk olarak kendine en yakın kata gider. 

 

Eger arzdan dolayı calışmama durumu söz konusu ise asansorde bulunan zil seklinde yardım dügmesine basarak 

sinyal guvenlige gider ve guvenlikte bu konuda egitim almıs olan arkadaslar yardıma gelir. Ayrıca Teknik ofiste 

bu konuda egitim almıstır. 

TETAM Binası en üst katta bulunan asansör şalteri panosunun içinde asansörü açmak için özel bir anahtar 

bulunmaktadır. (Güvenlik ve kampüs elektrik yetkilisi bilgilendirilmiştir.) 

 

 

5. Önemli Telefonlar 

 
Görevi 

 

Adı Soyadı TEL E_mail 

 

TAM Proje İdari  

Yürütücüsü 

 

 

Cem Ersoy 

 

3523 

 

ersoy@boun.edu.tr 

 

 

TAM Proje İdari  

Yardımcısı 

 

 

Feyza Çelebi 

 

3500 

 
feyza.celebi@boun.edu.tr 

 

 

 

Teknik Ofis 

Atakan Güney  

3503 

atakanguney94@gmail.com 

 

 

 

Resepsiyon 

 

 

 

 

3502 

 

Kandilli 

Danışma/Santral 

 

 (0216) 516 36 00  

 

Kandilli Güvenlik Dahili 

 

  

3247 
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6. KANDİLLİ KAMPÜS HAKKINDA BİLGİ 
 

A. Kampüs planı:  

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/Kampusler/Kandilli_Kampu

su 

 
https://harita.boun.edu.tr/ 

 

 
 

B. Kampüs Ulaşım: Kandilli Kampüsüne ulaşım detaylarını ve servis bilgilerini 

http://www.tetam.boun.edu.tr/ adresinden edinebilirsiniz.  

C. Personel Servisleriyle ilgili İdari İşler Şb. Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. 0 212 359 6725- 

0 212 359 67 53 

-  

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/Kampusler/Kandilli_Kampusu
http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/Kampusler/Kandilli_Kampusu
https://harita.boun.edu.tr/
http://www.tetam.boun.edu.tr/

