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Yusuf Başboğa tarafından kurulan Başboğa Çadır ve Branda A.Ş. 1974 yılında İstanbul, Unkapanı’nda küçük bir işletme 
olarak faaliyete başladı.

Firmamız bugün Kırklareli-Babaeski ve İstanbul-Kemerburgaz’da bulunan toplam 10.000 metrekare kapalı, 40.000 
metrekare açık alana sahip fabrikalarında uluslararası standartlara uygun çadır imalatıyla Türkiye’nin sektördeki öncü 
kurumlarından biridir.

Kırk üç yıllık birikim ve deneyimizle teknoloji tabanlı, esnek, yaratıcı, müşteri ihtiyacı odaklı ürün çözümlerimizle yeni 
nesil üretime hız kesmeden devam etmekteyiz.

Uzman tasarım ekibimizin müşteri ihtiyacına özel projelendirdiği çözümler, modern donanıma sahip fabrikalarımızda 
uzman teknik ekip tarafından hayata geçirilmektedir.

Siz müşterilerimize değişen dünyanın hızıyla uyumlu, maliyeti düşük, kurulumu kolay, istenen renk ve ölçekte, ağır 
hava koşullarına dayanıklı, brandadan çelik konstrüksiyona kadar uzanan geniş spektrumlu ürün seçenekleriyle 
anahtar teslim hizmet vermekteyiz.

Uluslararası standartlarda, kalite kontrolüne dayalı, satış sonrası teknik destekle sunduğumuz ürünlerimizle müşteri 
memnuniyeti önceliğimizdir.

Firmamız dinamik ve yenilikçi alt yapısıyla her yıl uluslararası fuarlara katılarak hem Türkiye’yi hem de sektörü 
başarıyla temsil etmektedir. Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika ihracat yaptığımız bölgeler arasında 
yer almaktadır. 

HAKKIMIZDA
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ABOUT US
Founded in 1974 as a small business in Unkapani Istanbul, Basboga Inc. has become one of the leading firms in Turkey 
today.

With its two manufacturing plants located in Babaeski-Kirklareli and Kemerburgaz- Istanbul covering a closed manu-
facturing space of 10.000 square meters in total, Basboga is striving for high quality products in compliance with the 
international standards.

Our 40+ years of experience in the field are enabling us to create technology-driven, flexible and customer-oriented 
solutions in an ever growing competitive market with a clear cut advantage.

Our project team of experienced engineers and architects design creative solutions that meet the specific needs and 
requirements of our customers’ projects. These designs are then realized by our expert technical staff at our state-of-
the-art facilities.

We are providing you with turnkey solutions with a wide spectrum of products in a variety of styles, colors and sizes. 
With our low-cost, easy-to-install and weather resistant products that are manufactured with the highest quality of 
international standards, we know that we have a solution that will meet your needs.

Our ISO based quality control process and after sales support are just a few of the advantages that differentiate us 
from our competitors. We understand that customer satisfaction is of paramount importance, and that’s why we are 
dedicated to top quality service and products.

Basboga regularly participates in international fairs and exhibitions representing and promoting the Turkish sector. 
Basboga Inc. sells its products to an increasing number of markets including East Europe, Middle East, Africa and 
South America and more. 



Opsiyonel Aksesuarlar
Optional Accessories
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Düz PVC Branda / Plain PVC Cover

Şeffaf PVC Branda / Clear PVC Fabric

Sandwich Panel /  Sandwich Panel

Cam Panel  /  Glass Panel

Standart Şeffaf PVC Pencere  /  Standard Clear PVC Window

Şeffaf Kubbe Pencere / Clear Church Window

Alüminyum Kapı / Aluminium Door

Otomatik Kepenk Kapı / Automatic Roller Shutter Door
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Başboğa Alüminyum Çadırları, başta organizasyon olmak üzere; fuar,festival, konser, düğün, kokteyl ve spor 
müsabakaları gibi bir çok etkinlikte geçici yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu çadır sistemlerinin 
müşterilerimizin talebine göre askeri, depolama ve showroom gibi amaçlar için kalıcı yapılar olarak kullanımı da 
mümkündür. 

Kanallı profil sistemine dayalı modüler yapısı sayesinde genişleyebilme özelliğine sahip olan alüminyum çadırların 
boyutları kullanıcının ihtiyacına göre mevcut yapı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rahatlıkla uzatılıp 
kısaltılabilir. Kolon- kiriş sisteminin bulunmayışı iç mekanda geniş ve kesintisiz bir kullanım alanı sağlar. Alüminyum 
çadırlar her türlü zemine uygulanabilir ve minumum sürede minumum iş gücüyle kurulup sökülen alüminyum iskeletin 
özgün ağırlığı hafif olmasına rağmen mukavemeti yüksektir. Depolandığında az yer kaplayan alüminyum çadırların 
nakliyesi de oldukça pratiktir.

Başboğa Alüminyum Çadırları, ihtiyaca göre farklı şekillerde, boyut ve stillerde 3m ile 30m genişlik aralığında, 
bilgisayar destekli tasarımlarla projelendirilip CNC teknolojisi ile üretilmektedir. Profillerin işlevini kusursuz olarak 
yerine getirmesi için son rötuşlar el işçiliği ile gerçekleştirilmektedir.

Alüminyum profillere uygulanan eloksal (anodize) işlemi profilin boya, koruma ve bakım ihtiyacını tamamen ortadan 
kaldırmaktadır. İskelet, kullanım ömrü boyunca korozyona uğramadan canlı, parlak ve temiz kalır. Alüminyum malzeme 
çevre dostudur ve geri dönüşümü herhangi bir değer kaybına uğramadan %100 oranındadır.

ALÜMİNYUM KONSTRÜKSİYONLU ÇADIRLAR
ALUMINIUM STRUCTURE TENTS

BAŞBOĞA ÜRETİM BASBOGA PRODUCTION
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Basboga Aluminum Structure Tents are designed to fulfill the temporary building requirement in many activities 
primarily like organizations and exhibitions, festivals, concerts, wedding ceremonies, cocktail parties and sports 
competitions. It is also possible to use these tent systems as permanent buildings for military, storage and showroom 
purposes depending on our customers’ request.

Thanks to its modular structure based on channel profile system it is extendible and may be extended or shortened 
easily without changing the current structure according to the users’ needs. Due to the absence of column – truss 
system it provides a spacious and an uninterrupted area of usage. Aluminum tents may be applied to all kinds of 
ground and it has high strength despite the low specific weight of the aluminum structure which may be constructed 
and dismounted with a minimum time and minimum labor. The aluminum tents occupy a very small space when 
stored and its transport is also very practical.

Basboga Aluminum Tents are planned by computer supported designs and manufactured by CNC technology in 
widths between 3 m to 30 m, with different shape, size and style depending on the need. For the profiles to function 
perfectly the final finishing touches are all handmade.

Eloxal (anodize) process applied to aluminum profiles totally eliminates the painting, protection and maintenance 
requirements of the profile. The structure remains glowing, bright and clean without corrosion during its physical life. 
The aluminum material is environment friendly and its recycling value is 100% with no loss in its value.



Çelik konstrüksiyonlu çadırlarımız; optimum mukavemet, yerinde hızlı kurulum, kolay söküm, taşınabilirlik, uzun 
ömürlülük prensipleri doğrultusunda uzman mühendis ve mimar kadromuz tarafından tasarlanıp Başboğa 
Fabrikaları’nda yüksek kalite profillerden üretilmektedir. Statik denge ve mukavemet hesapları, kaynak, kesim, büküm, 
boya işlemlerinin tamamı firmamız bünyesinde gerçekleşmektedir. Çelik konstrüksiyonlu yapılarımızın üretiminin her 
aşamasında yapılan testlerle imalat kalitesinin yanı sıra müşterilerimize Başboğa güvencesini iç rahatlığıyla garanti 
ediyoruz. Projelendirme ölçütümüz sadece yapının estetik görünüm ve işlevselliğiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda 
sismik aktivite ve ağır hava şartlarına karşı can ve mal güvenliğini de sağlamaktır.

Çelik konstrüksiyonlu yapılarımızın müşterilerimize taleplerine göre projelendirilmesi ve talep edilen bölgesel yüklere 
mukavim olarak projelendirilmesi ve üretilmesi mümkündür.

Tüm çelik iskelet sistemini oluşturan yapı elemanlarına standart işlem olarak makine ve otomobil parçalarında 
korozyona karşı uygulanan dayanıklı boyayla kaplama yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerimizin talebi ve ihtiyacı 
doğrultusunda çelik profiller sıcak daldırma galvaniz ile korozyona ekstra direnç kazanır.

Başboğa Çadır A.Ş. uzman tasarım ekibi siz müşterilerimize en doğru projeyi, en kısa zamanda, en ekonomik 
çözümlerle sunar...

ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÇADIRLAR
STEEL STRUCTURE TENTS

BAŞBOĞA ÜRETİM BASBOGA PRODUCTION
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Steel structure profiles and members are designed by experienced engineers of Basboga and are manufactured in our 
facilities on the principle of optimal strength, easy and rapid installation, transportability and better life expectancy. 
Calculations of static equilibrium and material strength, cutting and bending of profiles, welding of pieces together, 
painting and coating of profiles are all done in our premises. Every phase of the manufacturing process is tested and 
proven to ensure the product quality and reliability offered by Basboga. This is exactly why we can stand behind our 
products with a 100% customer satisfaction guarantee. Our objective is not only to satisfy your project requirements 
in functionality and aesthetics terms but also to protect the human life in and around these structures when exposed 
to seismic activities and heavy weather conditions.  

Basboga steel structure tents can be designed and manufactured according to local loads provided by the customers. 

All steel construction members go through a standard process of coating with an anti-corrosive paint as used in 
automotive and machinery parts. As and when demanded by our customers, we also apply a hot-dip galvanizing 
process on steel profiles for extended resistance to corrosion. 

The expert staff at Basboga offers the best affordable solution for your projects in the shortest possible time frame.



Dome çadırlar, kubbe görünümlü çadırlardır. Beşgen formunda tasarladığımız taşıyıcı yapı elemanlarının (birbirine 
eklenmesiyle) birleştirilmesiyle oluşan çelik iskelet, dairesel bir alan üzerine oturtulur ve membranla kaplanır. 
Ortalama 5 metre ile 30 metre çap aralığında üretimini yaptığımız dome çadırların kurulum-sökümü son derece hızlı 
ve pratiktir. Çelik iskelet hafif, güçlü, ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Çadırın içerisinde taşıyıcı nitelikli kolon ve 
kiriş bulunmaması geniş, kesintisiz bir iç mekan yaratır. Daha fazla kapalı alana gereksinim duyulduğunda ise, dome 
çadırlar tünel sistemiyle birbirine bağlanarak, yapılar arasında son derece pratik ve işlevsel bir yöntemle geçiş sağlanır. 
Hafif iskelet yapı sayesinde, çadır kurulduktan sonra optimal bir noktadan vinç ile kaldırılarak istenen yere kolayca 
taşınır. Dome yapılar estetik ve şık görünümlerinin yanı sıra diğer klasik çelik konstrüksiyonlu yapılara göre çok daha 
kısa sürede, düşük maliyet ve minimum işgücüyle kurulum avantajına sahiptir, söküldükten sonra depolanması kolaydır.

Yapıyı kaplayan membran, geçirgen ya da yarı ışık geçirgen olduğu gibi pencereli ve penceresiz olarak da tasarlanabilir. 
UV ışınlarına karşı doğal bir bariyer görevi yapan membran kumaş, yarı ışık geçirgen özelliğiyle gün içinde ekstra 
aydınlatmaya gerek bırakmaz, elektrik tüketim maliyetini minimuma indirger. Ayrıca çadırın dış yüzeyine dijital baskı 
yöntemi uygulanarak kurumsal marka, logo ve ilanlar ile firmanızın tanıtımını yapmanız mümkündür. Dome yapılar 
şık, sofistike tasarımlarıyla ve estetik, işlevsel görünümleriyle etkinlikler, tanıtım faaliyetleri, fuarlar vs... alanlarında 
müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

Başboğa bünyesinde, müşterilerimize sunduğumuz dome yapılara özel başlıca aksesuar seçenekleri;
» Panoramik cephe ya da çatı, 
» Cam kapı, 
» Isıtma-soğutma 
» Havalandırma amaçlı iklimlendirme sistemi, 
» Bağlantı-giriş koridorları, yer almaktadır. 

Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda dome yapılar, firmamız tarafından geçici ya da kalıcı olarak 
tasarlanabilmektedir.

DOME ÇADIRLAR
DOME TENTS

BAŞBOĞA ÜRETİM BASBOGA PRODUCTION

12-13 • www.basboga.com.tr



Frame of the dome tents is a structure composed of a network of pentagon shaped truss members. Steel frame is 
covered by a membrane and sits on a circular area. We build dome structures whose diameters run from 5 meters all 
the way up to 30 meters. The special connection mechanism allows for easy and rapid construction and deconstruction 
of the dome. The design of our domes requires no vertically running columns within the structure. The absence of 
any internal support provides an uninterrupted clear space. These domes can be connected between doors by use of 
tunnels. These tunnels provide easy access from one dome to another and give the whole structure an aesthetic look. 
Light weight of the domes allows easy transportation from one point to another by use of a crane. In addition to their 
rather elegant appearances, these domes cost less and can be deployed with minimum manpower in comparison 
to other steel construction solutions. Once deconstructed, they can be easily put away and stored as they require a 
minimum area of storage space.

The transparent or translucent membrane that covers the frame can be manufactured with openings if desired. 
Translucent membranes can provide a reasonably good level of natural daylight while blocking most of the hazardous 
UV light, and help you cut down the energy expenses. The exterior of the membrane can be used for advertisements, 
logos and other branding purposes by use of digital prints on the surface. The functionality and elegance of these 
structures make them ideal solutions for sports activities, fairs, stands, and all kinds of promotional activities.

Some of the accessories and options we offer our customers that are unique to dome structures:

» Openings on the side or top providing panoramic sight, 
» Fully-equipped glass doors, 
» Heating, ventilation and air conditioning 
» Tunnels (walkways) for connectivity between the doors 
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ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR
INDUSTRIAL TENTS

BAŞBOĞA ÜRÜNLER BASBOGA PRODUCTS
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ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR INDUSTRIAL TENTS ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR
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ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR
INDUSTRIAL TENTS
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SPOR ALANI ÇADIRLARI
SPORTS TENTS

BAŞBOĞA ÜRÜNLER BASBOGA PRODUCTS
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SPOR ÇADIRLARI SPORTS TENTS SPOR ÇADIRLARI SPORTS TENTS 
SPORTS TENTS SPOR ÇADIRLARI SPORTS TENTS SPOR ÇADIRLARI
SPOR ÇADIRLARI SPORTS TENTS SPOR ÇADIRLARI SPORTS TENTS



SPOR ALANI ÇADIRLARI
SPORT TENTS

BAŞBOĞA ÜRÜNLER BASBOGA PRODUCTS
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ETKİNLİK ÇADIRLARI
EVENT TENTS

BAŞBOĞA ÜRÜNLER BASBOGA PRODUCTS
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ETKİNLİK ÇADIRLARI EVENT TENTS ETKİNLİK ÇADIRLARI
EVENT TENTS  ETKİNLİK ÇADIRLARI EVENT TENTS
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ETKİNLİK ÇADIRLARI
EVENT TENTS
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HAVACILIK ÇADIRLARI
AVIATION TENTS
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ASKERİ ÇADIRLAR
MILITARY TENTS
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ASKERİ ÇADIRLAR MILITARY TENTS ASKERİ ÇADIRLAR
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ASKERİ ÇADIRLAR
MILITARY TENTS
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AFET & MÜLTECİ ÇADIRLARI
DISASTER RELIEF & REFUGEE TENTS
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AFET ÇADIRLARI DISASTER RELIEF TENTS AFET ÇADIRLARI

DISASTER RELIEF TENTS  AFET ÇADIRLARI 

DISASTER RELIEF TENTS AFET ÇADIRLARI DISASTER REILEF TENTS
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Merkez: Gökşin Sk. No:9/A 34075 Kemerburgaz/İstanbul T: 444 BOGA (2642) +90 (212) 360 12 22 (Pbx) F: +90 (212) 360 13 95

Fabrika: Sanayi Bölgesi, Eski E-5 Yolu, 550 Sk. No:7 39200 Babaeski/Kırklareli T: +90 (288) 512 38 88 F: +90 (288) 512 77 61

Web: www.basboga.com.tr - Mail: basboga@basboga.com.tr


