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HEALTH & SAFETY
PERFORMANCE



1. HEALTHY LIFE PROGRAM

 The prevalence of chronic diseases in our country and in the world is increasing. 
There are many factors underlying the occurrence of chronic diseases. Some of the
common and modifiable risk factors for the occurrence of chronic diseases are
unhealthy diet, sedentary life, stress, tobacco and alcohol use. Within this scope, 
Health, Culture and Sports Department in coordination with Nutrition and Dietetics
Department, IZU Chronic Disease Prevention and Healthy Life action plan has been
initiated.

The following campaigns are in the Project's extent:

 “Be Fed Healthily, IZU"

 "Live on Healthily, IZU”

 "Take Action, IZU"

 “Quit Smoking, IZU”

 Furthermore, by making body anthropometric measurements and analysing the
results, support was be provided regarding nutrition and exercises. The steps to be 
taken before the body anthropometric measurement are given in the attachments. 



483 ÖĞRENCİMİZE VE 

PERSONELİMİZE ULAŞTIK

483 WE REACHED OUR 

STUDENTS AND STAFF



1.SAĞLIKLI YAŞAM PROGRAMI

Ülkemizde ve dünyada kronik hastalıkların görülme sıklığı gitgide artmaktadır. Kronik hastalıkların 
oluşmasının temelinde birçok etken vardır. Kronik hastalıkların oluşmasında sık görülen ve 
değiştirilebilir risk faktörleri; sağlıksız beslenme, sedanter yaşam, stres, tütün ve alkol kullanımıdır. Bu 
kapsamda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
destekleriyle İZÜ Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlıklı Yaşam Eylem Planı başlatılmıştır. 

 Proje kapsamında ; 

 “SAĞLIKLI BESLEN İZÜ”

 “HAREKETE BAŞLA İZÜ”

 “SİGARAYI BIRAK İZÜ” kampanyaları bulunmaktadır.

Aynı zamanda proje kapsamında vücut antropometrik ölçümleri yapılarak ; analiz sonuçları 
değerlendirilerek beslenme ve egzersiz konusunda destek sağlanacaktır. Vücut antropometrik
ölçüm öncesi yapılması gereken adımlar ekte belirtilmiştir. Ölçüm yapmak isteyen personellerimizin 
randevu almaları gerekmektedir.



2. No smoking

With the support of the action plan within the scope of the National 
Tobacco Control Program, a smoke-free airspace policy is 

implemented in 7 faculties and areas within the campus.

Although there is a safe pedestrian path in the entire campus area, 

all sidewalks are suitable for disabled access.





2. Dumansız Hava Sahası   

Ulusal Tütün Kontrol Programı kapsamı eylem planı desteğiyle de 7 

fakülte ve kampüs içerisindeki alanlarda dumansız hava sahası 

politikası uygulanmaktadır. Tüm kampüs alanında güvenli yaya yolu 

bulunmakla birlikte tüm kaldırımlar engelli ulaşımına uygundur. 



3. İZU Sports Trainings - our sports teams - our sports tournaments

 Tennis / Dragon Boots

 Shovel / Modern Archery

 Football / Basketball

 Volleyball / Football Tennis

 Grass Volleyball / Pilates

 Zumba / Traditional Archery

 Bowling / Futsal (Indoor Football)

 Trekking / Kick Boxing

 Athletics / Badminton / Balloon Football / Chess

 Golf / Foot billiards

 Fitness / Cross Country / Swimming

 Orienteering / WUSHU
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3.Spor Eğitimlerimiz- spor 

takımlarımız – spor 

turnuvalarımız



4. Family Medicine

IZU Health Center, which also serves as the No. 2 Family Practice 

with the authority given by the Ministry of Health, has all the 
authority and equipment of a health center. All students, 

academicians and employees can benefit from the center, which 

has a two-bed observation room, examination room, doctor and 

nurse rooms.





4. Aile Hekimliği  

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle 2 no.’lu Aile Hekimliği olarak da 

hizmet veren İZÜ Sağlık Merkezi, bir sağlık ocağının sahip olduğu tüm 
yetki ve donanıma sahip. İki yataklı müşahade odası, muayene 

odası, doktor ve hemşire odalarının bulunduğu merkezden başta 

tüm öğrenciler olmak üzere akademisyenler ve çalışanlar 

faydalanabiliyor.



5. Psychological advice and guidance

 In Istanbul Sabahattin Zaim University Psychological Counseling and Guidance Unit, it aims to 
support the individual, social, academic and professional development of students, as well as 
to facilitate their adaptation to university and dormitory life and to provide them with the 
necessary skills to cope with various problems that may arise in this process.

 Our Psychological Counseling and Guidance Unit enables our students to understand 
themselves and their environment better, to discover their talents, and to develop their 
interpersonal communication skills.



Psychological counseling and guidance 
services were provided to 127 people by a 
specialist psychologist. Due to the environment 
created by the virus recently, online interviews 
were planned by receiving meeting requests via 
mail. A total of 32 e-mails were sent to our unit 
and a total of 67 sessions (bi-weekly or weekly 
interviews; determined according to the needs 
of the person) were carried out with 21 different 
people, with online active interviews.



5 .Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimi’nde, 
öğrencilerin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine destek olmayı aynı 
zamanda üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve bu süreçte 
ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlarla başetme konusunda gerekli becerileri 
kazandırmayı hedefler.

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin, kendilerini ve çevrelerini 
daha iyi anlamalarını, yeteneklerini keşfedebilmelerini, kişiler arası iletişim 
becerilerini geliştirebilmelerini sağlar.

 uzman psikolog tarafından 127 kişiye psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti 
verildi. Son dönemde virüsün oluşturduğu ortam sebebiyle mail üzerinden 
görüşme talepleri alınarak, online görüşmeler planlanmıştır. Birimimize toplam 32 
mail ulaştırılmış ve hepsine cevap verilerek, 21 farklı kişiyle online aktif görüşmelerle 
toplam 67 seans(iki haftada bir ya da haftalık görüşmeler; kişinin ihtiyacına göre 
belirlenir) gerçekleştirilmiştir.



6. FIZIKSEL ALANLAR VE 
ÇEVRESEL GÜVENLIK
PROSEDÜRÜ

6. PHYSICAL AREAS 
AND ENVIRONMENTAL 
SECURITY PROCEDURE



7. IZÜ KORUMA VE 
GÜVENLIK HIZMETLERI 
TALIMATI

7.IZU PROTECTION 
AND SECURITY 
SERVICES 
INSTRUCTION



8. İSG YÖNETİMİ 
PROSEDÜRÜ

8. OHS MANAGEMENT 
PROCEDURE



9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

POLİTİKASI TASLAĞI

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak benimsemiş 

olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası; eğitim, öğretim 

faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanlarının, öğrencilerinin, alt 
yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamında olmalarını sağlamayı ve refahının korunmasını merkeze 

almaktadır. 



9. OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY POLICY DRAFT

 The Occupational Health and Safety Policy that we have 

adopted as Istanbul Sabahattin Zaim University; While carrying 

out education and training activities, it focuses on ensuring that 

its employees, students, subcontractors and visitors are in a 

healthy and safe working environment and protecting their 

welfare.



9.1. İSG İLE İLGİLİ FAALİYETLER

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANI

EĞİTİM 

İSG KURULU   

SAĞLIK 

İŞ GÜVENLİĞİ 



9.1. OHS-RELATED ACTIVITIES 
RISK ASSESSMENT AND EMERGENCY PLAN 

TRAINING 

OHS COMMITTEE 

HEALTH 

WORK SAFETY



DEPARTMENT OF 

HEALTH, CULTURE 

AND SPORTS


