
 

 

 

EK 1; TEKNİK ŞARTNAME   “NİZAMİ (BÜYÜK) FUTBOL SAHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ” 
 

A) ALTYAPI İŞLERİ 
 

a) Sahanın yapılacağı alanda, öncelikle zemin etüdü yapılarak, zeminin uygunluğu tespit edilir. 

b) Uygun zemin üzerine, aplikasyon (yerleştirme, kodlama) çalışması yapılır.  

c) Aplikasyon çalışması yapılmış zemin üzerinde, zarf sistemi ile saha içinden kenarlara doğru %0,5 (binde beş) eğim 

verilerek (+/-2cm kot toleransı) balıksırtı şeklinde tesviye çalışması yapılır. 

d) Saha yüzeyinde nebati zemin var ise; kazıma ve ilaçlama yöntemi ile ıslah çalışması yapılır. 

e) Tesviye çalışması sonrası temizlik ve düzeltmesi yapılan zemin üzerinde, ağır tonajlı silindir ile sıkıştırma yapılır. 

(Zeminde dolgu yapılacak alan var ise; her 60cm de, kademeli olarak sulama-sıkıştırma yöntemi ile zemin 

sağlamlaştırılmalıdır) 

f) Saha yüzeyinde birikebilecek suyu hızlı bir şekilde tahliye etmek için kılçık şeklinde, orta merkezlerden tahliye 

yönüne doğru %1(Yüzde bir) eğim verilerek, 8-10m ara ile 50cm derinliğinde, iç kanal kazıları yapılır.   

g) İç kanallardan gelen suyu toplayarak ana tahliye rögarına bağlamak için saha kenarlarından, tahliye yönünde doğru 

%0,5(binde beş)  eğim verilerek 70cm derinliğinde ana toplama kanal kazıları yapılır. Toplama kanalları için eşit 

aralıklarda 6-8 adet rögar yerleştirilir. 

h) Kazı yapılan alanların temizlik işlemi yapıldıktan sonra, kanal içerisine yaklaşık 5cm yüksekliğinde 1-7mm dişli dere 

kumu serilerek kum yastık oluşturulur.  

i) Kum yastık oluşturulan kanalların içerisine geotekstil keçe serilir. Serilen keçe üzerine, iç kanallar için Ø100mm, 

ana toplama kanalları için Ø200mm delikli PVC-U drenaj boruları yerleştirilerek gerekli bağlantıları yapılır. 

j) Bağlantıları tamamlanan kanallara 3’nolu (22-25mm) tozsuz kırma taş (mıcır) serilerek, iş makinası ile düzeltilir. 

k) Drenajı tamamlanan zemin üzerine mıcır dolgusu yapılabilmesi için, saha çevresine demir imalatı yapılacak ise; 

çevre hatıl betonu yapılmalı (Bkz.B maddesi) demir imalat yapılmayacak ise; alanın etrafı 30cm yüksekliğinde 

bordür taşı ile çevrilerek zemin dolgusuna hazır hale getirilmelidir. 

l) Çevresi oluşturulan saha yüzeyine yaklaşık 20cm yüksekliğinde 3’nolu (22-25mm) kırma taş mıcır, saha içinden 

kenarlara doğru zarf sistemi ile %0,5 (binde beş) eğim verilerek, balıksırtı şeklinde serilerek, iş makinası ile 

düzeltilip enine ve boyuna sıkıştırılır. 

m) Sıkıştırılan zemin üzerine 10cm yüksekliğinde 1’nolu (5-12mm) kırma taş mıcır iş makinası ile serilerek düzeltilir. 

n) Son olarak serilen mıcır, zarf sistemi ile saha içinden kenarlara doğru %0,5 (binde beş) eğim verilerek reglajı 

(düzeltmesi) yapılır ve halı montajına hazır hale getirilir. 

 

B) DEMİR KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 
a) Saha çevresine yapılacak demir konstrüksiyon imalatı için; 60cm genişliğinde, 20cm derinliğinde temel kazısı 

yapılarak kalıp bağlanır. 

b) Hatıl için Ø12mm’lik tevzi demirler üzerine, Ø8’lik etriye demirleri 30cm ara ile bağlanarak demir donatı oluşturulur.  

c) Oluşturulan demir donatı içerisine, 3m ara ile Ø 89x3mm ankraj boruları demir donatıya kaynakla sabitlenir. Ya da 

beton döküldükten sonra plakalar, çelik dübel sistemi ile hatıl betonuna sabitlenir. 

d) Çevre kalıplarına C-20 sınıfı hazır beton dökülerek betonarme hatıl oluşturulur. 

e) Hatıl betona yerleştirilen ankreajlar üzerine, 6m.yüksekliğinde Ø76x3mm borular dikey olarak kaynakla monte edilir. 

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

g) Demir konstrüksiyona destek amacı ile minimum 10-12m ara ile Ø76x3mm borular arasına, Ø60x2,5mm borular 

kullanılarak destek direkleri oluşturulur. 

h) Saha köşelerine Ø60x2,5mm borular diyagonal olarak kaynakla sabitlenir. 

i) Konstrüksiyona uygun görülen yerden Ø60x2,5mm borudan birisi araç kapısı, diğeri giriş çıkış kapısı olmak üzere, 

iki adet menteşeli kapı yapılır.  

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

 

 

 



 

 

 

 

 

C) TELÖRGÜ İŞLERİ 
a) Saha etrafı demir konstrüksiyon içerisinden; 6m yüksekliğinde 50x50mm göz aralığında 3,5 mm et kalınlığında, 

daldırma galvanizli PVC kaplı helezon tel örgü ile kaplanır. 
b) Tel örgü gerdirilip bağlantıları yapıldıktan sonra saha kenarlarına 3-4 sıra gelecek şekilde 5mm çelik halat gerdirilir, 

ve klemenslerle sabitlenir. 
 

D) SENTETİK ÇİM HALI VE MONTAJ İŞLERİ  
a-) Reglajı (mastarı-düzeltmesi) yapılan mıcır zemin üzerine, Kırçıllı geotekstil keçe (m2/150gr) ıslatılarak serilir. 
b-) Serilen keçe üzerine, özellikleri belirtilen 55 MM FİBRİLE/MONOFILAMANET Çim Halı 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) 8 Kg/m2 arasında 

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

f-)  Fırçalaması yapılan silis kum üzerine (Ürün özelliğine göre değişkenlik gösterir) 7 Kg/m2 arasında 1-3mm SBR 
granül eşit şekilde serilerek fırçalanır.  

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

SENTETİK ÇİM HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ürün Adı 55 MM MONOFLEMENT 

Dokuma Tipi “5/8 inch” kum-granül dolgulu çim halı 

Çim Halı İpliği %100 PE Monofilament, UV Dirençli, 350 micron  

Dtex 12000/6 Dtex  

Taban Bezi 100% Polypropylene UV Katkılı, 220 gr/m² 

Sırt Kaplama SBR Lateks 1150 gr/m², 5 mm Su drenaj delikli 

İplik Yüksekliği 55mm  ±2mm  

Toplam Yükseklik 57mm  ±2mm  

İlmek Adedi (10 CM) 13 Adet ± %2 

İlmek Adedi (1m2) 8.287 Adet ± %2 

İplik Ağırlığı 1.295 g/ m2 ± %3  

Taban Ağırlığı 1.370 g/ m2 ± %2  

Toplam Halı Ağırlığı 2.665 g/ m2 ± %3  

Rulo Eni 4.00m  ±%1 (kenarlı ya da kenarsız) 

Rulo Boyu Saha Ölçülerine göre değişiklik gösterir 

Su Geçirgenliği 60lt/min/ m2 

Renk Haslığı     Yüksek Standart, DIN 54004 (min 7) onaylı 

UV Direnci 
Uluslararası Yüksek Standartlarda 5000 Saat hava durumu –0-Metre Testi, DIN 53387 
Testine göre 

Dolgu Tipi 7 Kg SBR Granül / 32 Kg Kum 

Garanti 7 Yıl 



 

 

Ek–1,1: Teknik Çizim  ler 
 

 

 


