
-Öğrenc� topluluğu etk�nl�k d�lekçes�n�n
alımı
-D�lekçe kontrolü
-Talep ve mal�yet çıkarılması
-Etk�nl�k yazısı uygunluğunun alınab�lmes�

-Etk�nl�ğ�n gerçekleşt�r�lm�ş olması
-Etk�nl�ğe olan katılımın kontrol ed�lmes�

-Etk�nl�klerde kullanılan ürünler�n
değerlend�r�lmes�
gereks�n�m� duyulan �y�leşt�rme
çalışmalarının  yapılması 
-Faal�yet raporlarının hazırlanması 

Yaşar Ün�vers�tes� Sağlık Kültür Spor  Müdürlüğü  

                Öğrenc� Toplulukları PUKO Döngüsü

01-PLANLA
-Öğrenc� topluluk etk�nl�k yazı onayı
sonrası  talepler�n 
satın alma sürec�ne �şlenmes�
-Öğrenc�ye etk�nl�kte kullanılacak olan
ürünler�n  tesl�m� 
-Etk�nl�ğ�n başlatılması 

02-UYGULA

03 -KONTROL ET 04-ÖNLEM AL



-Spor branşları ve antrenörler�n�n
bel�rlenmes�
-Takımların antrenman yer� ve bütçe
�ht�yaçlarının tesp�t�
-Spor tes�s� kullanım alanı �ç�nde yer alan
spor araç gereçler�n�n bakım onarımı ve
�ht�yaç hal�nde yen�s�n�n alınması 
-Antrenman ve müsabakalarda oluşab�lecek
sakatlıklara karşı sağlık süreçler�

-Antrenmanların gerçekleşt�rme
süreçler�n�n kontrolü
-Paydaş katılımcıların tak�b�
-Kullanılan malzemeler�n tak�b�
-Maç ve antrenmanlar �ç�n alınan sağlık
malzemeler�n�n kontrolü

-İşb�rl�ğ� yapılan k�ş� ve kurumlarla
�let�ş�m�n devam ett�r�lmes�
-Sağlık malzemeler�n�n değerlend�r�lmes� 
-Yıl sonu faal�yet raporlarının hazırlanması 

 

Yaşar Ün�vers�tes� Sağlık Kültür Spor  Müdürlüğü  

                Spor Faal�yetler� PUKO Döngüsü

01-PLANLA
-Bel�rlenen yerde antrenmanların
gerçekleşt�r�lmes� 
-Sporcuların müsabakalara çıkması ve
ün�vers�ten�n tems�l ed�lmes�
-Tem�n ed�len malzemeler�n ve tes�sler�n
kullanılması 
-Maç ve antrenmanlar �ç�n �lk yardım
çantasının hazırlanması 

 

02-UYGULA

03 -KONTROL ET 04-ÖNLEM AL



-İlkyardımcı sayısının arttırılmasına
yönel�k çalışma yapma
-İlkyardım eğ�t�m� alacak personel�
bel�rleme

 
 

 

-Eğ�t�m bütçes�n� oluşturma
-İdar� ve f�nansal sürec�n tak�b�
-Uygun eğ�t�m tar�h�n�n bel�rlenmes�

-Eğ�t�m alacak personel�n eks�ks�z
katılımını sağlama,
-İnsan kaynakları ve eğ�t�m verecek
kurum �le �let�ş�m�n sürekl�l�ğ�n� sağlama
-Eğ�t�m sonunda olacak sınavın tak�b�n�
sağlama.

Yaşar Ün�vers�tes� Sağlık Kültür Spor  Müdürlüğü  

                               Rev�r PUKO Döngüsü

01-PLANLA 02-UYGULA

03 -KONTROL ET 04-ÖNLEM AL

-İlkyardım Yen�leme Eğ�t�m�'ne katılacak
personel�n l�stes�n� hazırlama
-İlk Kez İlkyardım Eğ�t�m� alacak personel
l�stes�n� oluşturma



-Sem�ner önces� sunumun �çer�k kontrolü
-Salonun uygunluğunun ve hazırlıkların
kontrolü

-Sem�nere yeterl� sayıda öğrenc�n�n
katılımının sağlanması
-Sem�ner sonunda ger� b�ld�r�m alınması

                      Yaşar Ün�vers�tes� Sağlık Kültür Spor  Müdürlüğü  

           PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ PUKO Döngüsü

01-PLANLA 02-UYGULA

03 -KONTROL ET 04-ÖNLEM AL

-Öğrenc�lere duyurunun yapılması
-Salonun ve tekn�k ek�pmanın sağlanması

-"Kaygı Yönet�m�" konulu sem�ner �le 
�lg�l� ön çalışma yapılması


