
 

 

EK 1;  İŞE AİT TEKNİK ŞARTNAME   “BASKETBOL SAHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ” 
 

A) ALTYAPI İŞLERİ 

a) Sahanın yapılacağı alanda aplikasyon çalışması yapıldıktan sonra zemin sıfır koduna gelecek şekilde 

tesviye edilip vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılır. 

b) Sıkıştırılan zemin üzerine, çevre hatılı için, zemin seviyesinin yaklaşık 20cm altında kalacak şekilde kazı 

yapılır. 

c) Kazı yapılan yere 25cm genişliğinde 40cm yüksekliğinde çift yüzeyli ahşap kalıp bağlanır. 

d) Kalıp İçerisine Ø12mm çaplı iki alt iki üst demir donatı yerleştirilerek, 30cm ara ile Ø8mm çaplı etriyeler 

bağlanır. 

e) Etriyeler bağlandıktan sonra çevre direklerin geleceği yerlere 3m ara ile(Ø89x3mm) ankraj boruları demir 

donatıya sabitlenir. Ya da hatıl beton tamamlandıktan sonra plakalar çelik dübel sistemi ile hatıl betonuna 

sabitlenir. 

f) Çevre kalıplarına C-20 doz hazır beton dökülerek çevre hatıl oluşturulur. 

g) Beton hatılın çevrelediği saha içerisine yaklaşık 5-7cm yüksekliğinde 2’nolu (12-22mm) veya 3’nolu (22-

25mm) kırmataş mıcır serilerek zeminin tesviyesi yapılır. 

h) Tesviyesi yapılan kırmataş mıcır üzerine (12-15)cm yüksekliğinde hasır çelik donatılı C-20 hazır beton, 

yaklaşık %0,5 binde beş eğim (Projeye göre değişkenlik gösterir) verilerek dökülür. 

i) Dökülen betonun düzeltilmesi yapıldıktan sonra, kuruması (kür süresi) için (15) gün sulama yapılarak 

beklenir.  

j) Eğer zemin kaplaması beton üzerine yapılacak ise, perdah makinesi (helikopter) ile düzeltme yapılmalıdır. 

k) Beton zeminin kür süresi sonunda, 5cm yüksekliğinde (0)sıfır (0-5 tip) asfalt serilerek, silindirle sıkıştırılır. 

l) Sıkıştırılan asfalt zemin üzerine uygulama yapılabilmesi için en az(15) gün (gazının çıkması) için beklenir. 
 

B) DEMİR KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 

a) Alt yapı tamamlandıktan sonra beton hatıla yerleştirilen (Ø89x3mm) borulara, 4m.yüksekliğinde(Projeye 

göre değişkenlik gösterir) Ø76x3mm borular dikey olarak kaynakla monte edilir. 

b) Dikmelere 3 sıra (üst, orta ve alt) Ø60x2,5mm borular yatay olarak kaynakla sabitlenir. 

c) Saha uzun ve kısa kenar köşelerine Ø60x2,5mm borular diyagonal olarak kaynakla sabitlenir. 

d) Aydınlatma için saha uzun kenarlarına toplam 4 adet 5m yüksekliğinde (Projeye göre değişkenlik gösterir)  

Ø76x3mm borular arasına, Ø60x2,5mm boru kullanılarak basamaklı projektör direkleri oluşturulur. 

e) Konstrüksiyona uygun görülen yerden Ø60x2,5mm borudan bir adet menteşeli kapı yapılır. 

f) Tüm Demir imalatı, özel metalpas boya ile iki kat (Ral 6005) renkte boyanarak konstrüksiyon tamamlanır. 
 

C) TELÖRGÜ ve FİLE İŞLERİ 

a) Saha etrafı demir konstrüksiyon içerisinden; 4m yüksekliğinde (Projeye göre değişkenlik gösterir) 40x40mm 

göz aralığında 3,5 mm et kalınlığında, daldırma galvanizli PVC kaplı helezon tel örgü ile kaplanır. 

b) Kaplaması yapılan tel örgünün ara bağlantıları, ekleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilir. 
 

 

D) AYDINLATMA ve ELEKTİRİK İŞLERİ  

a) İmal edilen projektör direkleri üzerine, TSE standartlarına uygun ateşleyicili ve balanslı 4-8 adet arası (Projeye 

göre değişkenlik gösterir) 400W Metal Halide ampullü projektörler monte edilir. 

b) Aydınlatma için kullanılacak ana elektrik hattı için TSE belgeli kauçuk izoleli 4x4 NYY kablo, konstrüksiyona 

sabitlenerek tek merkezden elektrik panosunun bulunacağı yere kadar indirilir. 

c) Her bir aydınlatma direği merkezine, bağlantılar için 10x10 ebatlarında kapaklı buat yerleştirilir. 

Armatürlerden 3x2,5 TTR kablo ile çıkış yapılarak buat kutusunda ana hat ile bağlantıları yapılır. 

d) İmalatı tamamlanan konstrüksiyonda, uygun görülen bir yere (Saha çevresini 5m aşmayacak şekilde) IP 65 

sınıfı (su ve toz geçirmez)  elektrik panosu yerleştirilir. 

e) Yerleştirilen pano içerisine hattı kapatıp açmak için kullanılacak 1 adet 10A Pako şartel, 1 adet grup kaçak 

rölesi ve projektörleri açıp kapatmak için kullanılacak 6-10 adet C-16 sigorta yerleştirilir. 

f) Armatürlerin 2’li veya 3,lü gruplar halinde yanacağı şekilde gerekli bağlantılar yapılır. 

g) Son olarak yerleştirilen panoya bakır çubuktan 1 adet topraklama tesisatı yapılır ve projektör kontrolleri 

yapılarak “işveren/idare ”ye teslim edilir. 
 



 

 

Not: Panoya, ana elektrik şebeke hattının çekilmesi ve bağlantılarının yapılması, gerekli resmi izinlerin 

alınması, projelerin çizdirilmesi “işveren” sorumluluğundadır. Yukarıda belirtilen iş/işlemler dışında talep 

edilecek her iş ayrıca ücretlendirilir. 

 
 
 

E) ZEMİN KAPLAMA TÜRLERİ (Sözleşmede belirtilen zemin türü uygulanır) 
 

➢ TARTAN ZEMİN (Asfalt veya Beton zemine uygulanabilir) 
a-) Kür süresini tamamlamış beton veya asfalt zemin yüzeyi temizlenerek, toz ve yabancı maddelerden 

arındırılır. 
b-) Malzemenin tutuculuğunu artırmak için, yüzeye Binder (Primer) astar uygulaması yapılır. 
c-) Astar katmanın ardından (1-4 veya 2-4)mm çapında siyah SBR granüller yaklaşık %20 oranında bayındır 

(özel yapıştırıcı) kullanılarak, mikser yardımı ile karıştırılır ve finişer dediğimiz paletli makine ile istenilen 
ölçüde dökülerek kuruması beklenir.  

d-) Kuruyan SBR katmanı üzerine (1-4)mm çapında (yüksek mukavemetli ve UV ışınlarına dayanıklı) EPDM 
granüller yaklaşık %20 oranında bayındır kullanılarak, mikser yardımı ile karıştırılır ve finişer makinası ile 
istenilen ölçüde dökülerek kuruması beklenir.  

e-) Son olarak oluşturulan elastik zemin üzerine, projeye uygun oyun çizgileri çizilerek kullanıma hazır hale 
getirilir. 
 

➢ AKRİLİK ZEMİN (Asfalt veya Beton zemine uygulanabilir) 
a-) Kür süresini tamamlamış beton veya asfalt zemin yüzeyi temizlenerek, toz ve yabancı maddelerden 

arındırılır. 
b-) Uygulanacak malzemenin tutuculuğunu artırmak için yüzeye astar uygulaması yapılır. (Asfalt zemin ise; 

Primer(Poliüretan Binder)ile, beton zemin ise epoksi astar ile yapılır) 
c-) Astar uygulamasının ardından zemindeki gözenekleri kapatmak için Resurfecer (konsantre %100 akrilik 

latex bağlayıcılı, silis kumu ile karıştırılarak beton yada asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir 
akrilik latex polimer) katmanı uygulanır. 

d-) Daha sonra isteğe bağlı olarak, zemine Cushion (toz SBR karışımı malzeme) uygulanarak elastik katman 
oluşturulur.(kategorisine göre 2 ile 10 kat arası değişiklik gösterir) 

e-) Oluşturulan katman üzerine iki kat akrilik boya (granülimetrik quartz dolgulu %100 akrilik latex bağlayıcılı, 
renk alternatifleri olan kaplama malzemesi) uygulaması yapılır. 

f-) Akrilik boya katmanı üzerine, projeye uygun olarak oyun çizgileri çizilir ve saha kullanıma hazır hale getirilir. 
 

Dikkat edilecek hususlar;  

• Akrilik ve tartan uygulamalarda malzemenin zemine sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için, zeminin 
şartnameye uygun olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. (Aksi halde malzeme sarfiyatı ve işçilik 
miktarı artacaktır) 

• Malzemenin kuruma süreleri, nem ve iklim şartlarına bağlı olarak 24 ile 48 saat arasında değişebilir. 

• Uygulama için, zemindeki nem oranının %5,hava sıcaklığının +14°C üzerinde olması gerekir. 

• Yağışlı havalarda malzemenin tutuculuğu azalacağı için uygulama yapılmaz. 

• Uygulama yapılacak malzemenin zarar görmemesi için şantiye alanına koruma altına alınmalıdır. 

• Beton zemin üzerine uygulama yapılacak ise; yüzey sertleştirici kimyasal kullanılmamalıdır.  

• Beton kuruduktan sonra, zemin hareketlerinden dolayı çatlama olmaması için beton üzerine dilatasyon (derz 
boşluğu) yapılmalıdır. 

 

➢ SUNİ ÇİM HALI ZEMİN (Mıcır-Beton zemine uygulanabilir) 
a-) Reglajı (düzeltmesi) yapılan (mıcır) zemin üzerine, Kırçıllı geotekstil keçe (m2/150gr) ıslatılarak serilir. 
b-) Serilen keçe üzerine,18-26mm FİBRİLE/MONOFILAMANET Çim Halı (Bkz-TDS) dokuma planına göre 

serilir. 
c-) Serilen çim halı üzerine, oyun kurallarına uygun oyun çizgileri kesilerek yerleştirilir.  
d-) Çim Halının, ek yerleri ve çizgileri, helmetin bezi yardımı ile çift kompenantlı; poliüretan PU tutkal (yapıştırıcı) 

kullanılarak bir bütün haline getirilir. 
e-) Bütün haline getirilen sentetik çim halı içerisine (Ürün özelliğine göre değişkenlik gösterir) 18-28 Kg/m2 

arasında elenmiş, yıkanmış, kurutulmuş ve ambalajlanmış 0,20-0,70 mm büyüklüğünde, %80 oval özellikte 
silis kum, eşit şekilde dağıtılarak fırçalanır. 

f-) Son olarak kontrolleri yapılan saha, oyun oynamaya hazır şekilde teslim edilir. 
 

Ek–1,1: Teknik Çizimler  

 



 

 

 

 

 

 


