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En iyi oyun karakteristiklerinin 

korunabilmesi açısından, sentetik çim 

sahanın düzenli aralıklarla bakımının 

yapılması gerekir.  Bu raporda yer verilen 

kılavuz bilgilerde, tesisin bakımı ile ilgili en 

önemli hususlar ele alınmıştır.

Ortaklarımızla birlikte, sentetik çim 

sahaların bakımı konusunda uzun yıllara 

yayılmış bir deneyime sahibiz.



Suni çim sahaların bakımı için sahanın 
sahibi / kullanıcısı ile özel eğitim almış 
mühendisler arasında yakın bir işbirliği 
şarttır.  Bu nedenle şunları tespit etmeliyiz:

Düzenli bakım: mal sahibi / kullanıcı 
tarafından yapılacak bakım

Uzman bakımı: özel eğitimli mühendisler 
tarafından gerçekleştirilecek bakım



Ekipman ve Makineler



Yerleşmenin İlk Günleri

Yerleşme sürecinin ilk günlerinde, suni çim 

sahaya birkaç kat daha üst Dolgu  

malzemesinden uygulamak gerekebilir.  İki 

(2) üç (3) ay geçtikten sonra ekstra kauçuk 

da eklenmesi gereklidir. 



Düzenli Bakım
Bitkiler

Suni çim sahada, özellikle de sahanın kenarları boyunca, 
ot bitmesi mümkündür.  Otlar en iyi elle yolunur. Otları 
yolunurken otun köküyle birlikte çıkarılmasına ve 
sahanın alt temeline zarar verilmemesine dikkat 
edilmelidir. Hava şartlarının uygun olması halinde, bu 
otlar biyo-çözünür bir ot öldürücü (herbisit) kullanılarak 
da yok edilebilir (en az üç gün süreyle güneşli ve 
yağışsız hava).

Bitkilerin, sahayı iyice sarmasını önlemek için yosun ve 
otların giderilmesi işlemi yılda iki üç kere 
tekrarlanmalıdır.  



Doğal Döküntüler

Sonbaharda sahaya ağaç ve çalılardan 

yapraklar ve iğneler düşecektir. Eğer 

bunlar hemen temizlenmezse ufalanarak 

suni çimin içerisine nüfuz ederler.  Bu 

geçirgenliği etkileyecek ve saha halısının 

yosun tutması ve kirlenmesine yol 

açacaktır.  Bu nedenle, bu tür döküntülerin 

derhal temizlenmesi büyük önem taşır. 



Kafeterya Çöpleri

Cam, teneke kutular, fincan, sigara, havai 

fişekler, sakız vs. gibi kafeterya çöplerine 

çok dikkat edilmelidir. Sakız suyla, buzla 

ya da buz spreyi ile temizlenebilir.

Halı saha etrafında yeterli miktarda çöp 

kutusu mutlaka bulundurulmalıdır.

Toz paspası kullanılması tavsiye olunur.



Fırçalama
Kum lastik dolgu maddesinin suni çim saha içerisindeki 
miktarını ve dağılımını en uygun düzeyde tutmak için 
sahanın BAKIM için dizayn edilmiş  fırçaları üzerinde  ki 
lastik basınçları sentetik çime uygun makine  düzenli 
aralıklarla fırçalanması (en azından haftada bir kere)
düzenli bakımın temelini teşkil eder.  Eğer bir çekici 
kullanılıyorsa, lastik basıncının 0,75 kg/cm²’den az 
olmasına dikkat ediniz.  Bu işlem kuru hava şartlarında 
da yağışlı hava şartlarında da gerçekleştirilebilir.

Eğer çizgiler ve dikişler kazara açılır veya gevşerse, 
bunların derhal tamir edilmeleri gerekir.  Acil önlem 
alınmazsa yarım metrelik gevşemiş dikiş yeri bile kısa 
zaman içerisinde birkaç metreye uzayabilir.

Penaltı noktasına ve kale alanlarına özellikle dikkat 
edilmelidir: bunların değiştirilmesi gerekebilir.



Uzman Bakımı

Öncelikle, uygun makineler kullanarak 

sahanın yüzeyini yapraklardan, ince 

dallardan ve benzeri döküntülerden 

temizleriz. Bunun için karşılıklı aksi 

istikamette dönem fırçalar ve bir vakum 

sistemi kullanılmasını FIFA ve UEFA 

öneriyor.





Bir sonraki aşama gevşetmedir.

Gevşetme – Gevşetme ekipmanları 
kullanılarak sahanın tüm yüzeyi gevşetilir.  
Artık yüzey daha yumuşaktır ve eskiden 
sıkı olan lastik granüller şimdi daha 
gevşektir. Böylece hem lastik granülleri 
daha iyi temizleyebilir hem de oyun 
sahasının yumuşaklığını sağlamış oluruz. 
Sahanın şok emme ve top sektirme 
özellikleri iyileşir. Gereken süre 1-2 
gündür. 





ROTASYONLU SÜPÜRÜCÜ FIRÇA. 

Sahanın rotasyonlu süpürücü fırça ile 

temizlenmesi, sahadaki biyolojik ve 

organik atıkları bertaraf eder. Bu işlem 

sırasında, taş toprak, yaprak, çam iğnesi 

vs. gibi pislikler de sahadan toplanır. 

Gerekli süre: 2x 5=10 saattir.





Dolgu kontrolü

Bu aşamada, sahadaki lastik dolgu 

maddesinin ikmal edilmesi gerekip 

gerekmediğini tespit etmek için sahanın 

eni boyunca simetrik olarak kontroller 

yapılmalıdır.(Malzeme yüksekliği ölçen 

metrik ölçüler)

Bundan sonra, rotasyonlu fırça kullanılarak 

sahanın tekrar eşitlenmesi gerekecektir.





Vakumlu çapraz fırça. Sahayı çapraz 

fırçayla süpürerek şunları sağlarız:                        

– Halı liflerini düzleştirmek

– Yüzeyin tekrar dengeli hale gelmesini 

sağlamak

– Sahanın temizlenmesi.             

Sonuç: sahanın top oynanabilirliği artar ve 

topun yuvarlanması ve sekmesi ile ilgili 

koşullar daha iyi hale getirilmiş olur. Gereken 

süre 2x 45 dakikadır. 





Ekstra saha bakımı

Aşırı kirlenmiş bir sahada ve sonbaharda 

düzenli bakım çalışmalarına başlamadan 

önce öncelikle rotasyonlu fırça kullanarak 

sahayı bu aşırı kirlerden temizleriz. 

Fırçanın çalışma yüksekliği, tam saha 

yüzeyinin üzerine denk gelecek şekilde 

ayarlanır ki dolgu maddesi sahada kalsın. 

Gereken süre 5 saattir.





Araçlar
Teker veya lastikleri dar araçlar saha yüzeyinde 
gezinmemelidir. Sahada kullanılacak araçlar hafif 
olmalıdır ve böylece saha yüzeyinde çökmeler oluşması 
veya saha temel yapısının sıkılaşması önlenmelidir.

Bakım çalışmasında araç kullanırken, sürücü dönüşlerde 
yavaşlamalı ve mutlaka geniş bir açıyla dönmelidir; 
böylece aracın teker ve lastiklerinin sahada iz bırakması 
önlenmiş olur.  Dönüş çemberinin çap olarak 6 metreden 
az olmaması tavsiye edilir.

Bakım çalışmaları gereken şekilde yapılmadığında, 
sahada su geçirgenliği ile ilgili sorunlar yaşanacaktır. 
Böyle bir şey olduğunda sorunun giderilmesi için bir 
uzmana danışılması önerilir.



Kar

Ağır kar yağışı durumunda kar kürüyücü 

kullanılmalıdır. Karın temizlenmesinin en 

iyi yolu, ufak ve taşınabilir bir kar kürüyücü 

kullanmaktır.

Yoğun yağmış karlı yüzeylerde Kar 

püskürtme il karlar yüzeyden 

uzaklaştırılıp,seyreltilip temizleme veya 

tuzlama yapılır





Kar kürüyücü. Kış aylarında, sahadaki kar 

olabildiğince sahadan temizlenmelidir. 

Çalışma yüksekliği suni çimin tam üstüne 

gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Kar 

kürüyücünün alt kenarına lastik veya 

benzeri yumuşak bir madde kaplanmalıdır. 

Bundan sonra, gevşetme ve fırçalama 

işlemleri gerçekleştirilebilir. Dikkat: eğer 

lastik granüller ıslaksa, vakumlu fırçalama 

yapılamaz. 





Buzun çözdürülmesi:  tuz veya azotlu 

gübreler (ya da üre içeren gübreler) 

kullanılabilir.  Malzemeyi eşit şekilde 

döktükten sonra buzun çözülmesi için en 

az iki (2) saat beklenmelidir.  Eğer hava 

koşulları müsaitse, suni çim içerisinde 

kalmış ufak miktarda gübre artıkları su ile 

yıkanıp temizlenebilir.  Başka kimyasallar 

kullanmayınız.





Uzmanlarca gerçekleştirilmiş her 

bakımdan sonra, sahanın sahibine / 

kullanıcısına bir teftiş protokolü teslim 

edilmelidir.



Sonuçlar: İyi ve profesyonelce 
yapılmış bir bakım şunları sağlar:

Sahanın kullanım ömrünü uzatır

Kullanıcının isteyeceği oyun 
özelliklerinin ve emniyetin uzun 
süre muhafaza edilmesini sağlar

Kullanıcıya profesyonel bir sahada 
oynamanın zevkini sağlar

Sahanın estetik özellikleri

Herkes tatmin olur: mal sahipleri, 
antrenörler, oyuncular ve halk

Bakım çalışmaları yatırımınızı 
korumak içindir.




