
SABANCI ÜNİVERSİTESİ KUVVET ANTREMANI KULUBÜ 

SABANCI UNIVERSITY STRENGHT SPORTS CLUB //SUTRONG 

 

Kulübün Amaçları 

Madde 1: (1) Misyonumuz: 

a. Kuvvet sporlarını ve antrenman tekniklerini Sabancı ailesi ile paylaşmak. 

b. Katılımcılara antrenman bilimi, diyetetik, fizyoloji, biyomekanik gibi alanlarında hayat 

boyu kullanışlı olacak bilgiler vermek ve farkındalık yaratmak. 

c. Müsabakalara yarışmacı yetiştirmek. 

d. Takım veya bireysel, profesyonel veya amatör, spor gözetmeksizin her sporcunun 

ihtiyacı olan kuvvet/kondisyon antrenmanı konusunda bilgilendirici merci olmak. 

e. Okulun spor ekipmanlarında iyileştirme çalışmalarını yapmak. 

 

Vizyonumuz: Her insanın spor ve fiziksel performans hakkında belli bir seviyede bilgi 

sahibi yapmak ve kısa vadeli çözümler değil uzun vadeli alışkanlıklar kazandırmak. 

 

Kulübün Etkinlikleri  

Madde 2: (1) Kulüp Yönetim Kurulu, hazırladığı etkinlik programlarını bir taslak şeklinde 

kulüpler yönetimine sunar. 

(2) Madde 1’de belirtilen temel amaçlar doğrultusunda ve tüzükte yer alan kurallar dahilinde 

etkinikler düzenlenecektir. 

(3) Düzenlenecek tüm etkinliklerde ilgili alan sorumlusuyla iletişime geçilecektir. 

(4) Kulüp Yönetim Kurulu, üniversitenin diğer kulüpleriyle ve spor merkeziyle olanaklar 

dahilinde iş birliği içinde etkinlikler hazırlayacaktır. 

 

Üyelik 

Madde 3: (1) Kulüp üyelikleri yönetim kurulunca yerilecektir. 

 

Üye Hakları  

Madde 4: (1) Yukarıda belirtilen şartları gerçekleştiren tüm öğrenciler üye olma ve kulübün 

tüm olanaklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. 

 

Üyelikten çıkarılma 

Madde 5: (1) Kulüp üyeleri tüzükte belirtlen kurallara uymadıkları ya da Sabancı Üniversitesi 

öğrencisi olma haklarını kaybettiklerinde yönetim kurulunca yapılacak oylama sonucu 

üyelikten çıkarılırlar.  



Kulüp organları 

Madde 6: (1) Kulüp, Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulundan oluşur. 

 

Genel kurul 

Madde 7:  (1) Kulübün seçili üyelerinden oluşmaktadır. 

(2) Kulübün genel karar organıdır.  

(3) Her akademik dönemin başında ve devamında Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir günlerde 

toplanır. 

 

Denetim Kurulu 

Madde 8: (1) Her yılın sonunda yönetim kurulu idari ve mali açıdan bu kurulca denetlenecektir. 

 

Yönetim Kurulu 

Madde 9: (1) Genel başkan, genel sekreter ve ekipman sorumlularından oluşur. 

(2) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, 

kulübün mali gider ve gelirlerinden üyelere ve okula karşı sorumludur. 

(3) Genel başkan sadece SuTrong’in kulüp başkanı olabilir. 

 

Kulüp İşleyişi 

Madde 10: (1) Genel kurulda alınmış tüm kararlar kulüp yönetim kurulunda yapılan oylama 

ile farklılaşabilir. 

(2) Bir sonraki yılın yönetim kurulu her akademik yılın sonunda belirlenir. 

(3) Kurucu başkan eş başkan seçebilir ve Sabancı öğrencisi/çalışanı olmaya devam etmesi 

şartıyla ilk üç sene görevini sürdürme hakkına sahiptir. 

 

Toplantı yeri ve zamanı        

Madde 11: (1) Toplantı gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan bu belirlemeyi yaparken 

yönetim kurulu üyelerinin uygunluğunu dikkate almak zorundadır. 

 

Kulüp Adı 

Madde 12: (1) Kulübün adı sadece Kurucu Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 


