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Vİzyonumuz / Our visiOn

HEDEfLERİmİz / Our GOals

Türkiye’nin çadır sistemleri algısını ve prefabrik ev algısını 
değiştirebilecek yüksek seviyeli kaliteli üretime devam etmektir.

is to contınue with high level quality manifacturing that may 
change  Turkey’s tent systems perception and prefabricated 
house perception.

Ürünlerimizi müşterilerimiz için maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlayıp üretmek, 
müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin temel taşı olarak kabul ederek satış sonrası 
hizmetleriyle farklılaştırmak, lüks olarak görülen hizmetleri standartlaştırarak müşterilerimize 
kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmak, Türkiye ve Dünya‘nın farklı bölgelerinde  ağır ve 
sağlam adımlar atarak hedef pazarlara kalite faklılığımızı göstermektir.

Design and manufacture our products in a way that will provide maximum benefit to our 
customers, Differentiation of customer satisfaction and after-sales services and quality 
understanding as the cornerstone of our activities, To provide quality and friendly service 
to our customers by standardizing the services seen as luxury, Scroll through strong 
differences with heavy steps to target different regions in Turkey and the world market is 
to show our quality.

www.hasanbasboga.com



Hasan BaşBoğa TEKnİK TEKsTİL VE
EnDÜsTRİyEL ÜRÜnLER sanayİ TİCaRET a.ş.

merkez adres
Adres: İstanbul Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 
 Gökşin Sokak No:7 Kemerburgaz / İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 360 03 38-39
Faks: +90 (212) 360 03 41
E-mail: info@hasanbasboga.com
Web: www.hasanbasboga.com 

KapasİTEmİz / ouR CapaCiTy
Kemerburgaz-İstanbul’da 5500 m2 kapalı alan ve Selimpaşa-İstanbul’da 5500 m2 kapalı 

alan olmak üzere toplam kapalı alan 11.000 m2 çadır sistemi, Gebze-Kocaeli’de 7.000 m2 
kapalı alan, prefabrik sistemler için fabrikalarımız bulunmaktadır. Ve Aylık çadır ve branda 
üretim kapasitemiz 300.000 m2 olup, prefabrik bina kapasitesi 200 adettir.

5500 sqm closed area in Kemerburgaz-İstanbul and 5500 sqm closed area in 
Selimpaşa-İstanbul total closed area 11.000 sqm for tent systems, and 7.000 sqm 
closed area in Gebze - Kocaeli for prefabricated systems we have factories. And our 
monthly tents and tarpaulins manufacturing capacity is 300.000 sqm , prefabricated 
building  manufacturing  capacity is 200 pieces.

www.hasanbasboga.com
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Hasan Başboğa tarafından 1972 
yılında kurulan firmamız günümüze 
kadar branda ve çadır imalatında

İstanbul daki fabrikamızda hizmet 
göstermektedir. Firma ve marka 
değerini ülkemize ve tüm dünyaya 
yaptiğimiz ihracatamizla günümüze 
dek taşımış ve her geçen gün siz 
değerli dostlarımıza hizmet sunmak 
için geliştirme çabasındayız.

Kemerburgaz’da 5500 m2 
Selimpaşa’da 5000 m2 toplam 10500 
m2 kapalı alanda iş faaliyetlerimiz 
devam etmektedir.

İşletmemiz uluslararası 
standartlara uygun çadır,branda ve 
askeri ürünler imalatında bir dünya 
markasıdır.

Hasan Başboğa A.Ş. müşteri 
ihtiyacı odaklı, esnek

yaratıcı odaklı çözümleriyle siz 
değerli dostlarımıza gelişerek hız 
kesmeden hizmet vermektedir. 
Mühendis ve mimarlardan 
oluşan tasarım ekibimiz müşteri 
ihtiyacına özel projelendirdiği 
çözümler modern donanıma sahip 
fabrikamızda uzman teknik ekip 

tarafından hayata geçirilmektedir.
Siz değerli dostlarımıza gelişen 

dünyanın hızıyla uyumlu, maliyeti 
düşük kurulumu kolay istenen renk 
ölçülerde sert hava koşullarına 
dayanıklı brandadan mimari çelik 
konstrüksiyon yapılara uzanan 
geniş yelpazeli ürün seçenekleri ile 
anahtar teslim hizmek vermekteyiz.

Uluslarararasi standarlarda, 
satiş sonrasi teknik destek ve 
beş yil garantili ürünlerimizle siz 
değerli dostlarımızın memnuniyeti 
önceliğimizdir.

Founded in 1972 by Hasan 
Başboğa, our company has been 
producing canvas and tents until 
today.

Our factory in Istanbul serves.
We have carried the value of the 

company and brand to our country 
and all over the world, and have 
moved to the present day

we are in the development effort to 
offer our esteemed friends service.

In Kemerburgaz, 5500 m2 Selimpaşa 
5000 m2 total 10500 m2 closed area 

business activities are continuing.
Our company is a global brand in 

the production of tents, tarpaulins 
and military products in accordance 
with international standards.

Hasan Başboğa A.Ş. Customer-
oriented, flexible

creative-focused solutions to 
our dear friends and serve without 
slowing down. Our design team, 
consisting of engineers and 
architects, is designed by our 
expert technical team in our modern 

equipped factory.
We provide our valuable friends 

with a wide range of product 
options ranging from harsh weather-
resistant tarpaulin to architectural 
steel construction structures that 
are compatible with the speed of 
the developing world and which are 
easy to install and cost-effective.

Our international standards, after-
sales technical support and five-year 
warranty with our products are our 
priority to our dear friends.

sunuş / pREsEnTaTion



GERmE VE yaRaSa ÇadıR SİSTEmlERİ
(stretchinG tent and Bat tent sYstems)
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GERmE VE yaRaSa ÇadıR SİSTEmlERİ
(stretchinG tent and Bat tent sYstems)
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dayanıklı, Hafİf VE ESnEk
dayanıklı, hafif, esnek ve düşük bakım maliyetleriyle kolayca muhafaza edilebilen çok çeşitli 
gerilme yapılardır. Özel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, çok çeşitli esnek dış kaplamalar, 
bahçeler, parklar, oteller, restoranlar, evler ve balkonlar için kaplamalar yapılabilmektedir. 

duRaBlE, lıGHTwEıGHT and flExıBlE
They are durable, lightweight, flexible and can be easily maintained with low 
maintenance costs. a wide range of flexible exterior coatings, customized for special 
needs, can be used for gardens, parks, hotels, restaurants, houses and balconies.



GERmE VE yaRaSa ÇadıR SİSTEmlERİ
(stretchinG tent and Bat tent sYstems)
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GERmE VE yaRaSa ÇadıR SİSTEmlERİ
(stretchinG tent and Bat tent sYstems)





GERmE VE yaRaSa ÇadıR SİSTEmlERİ
(stretchinG tent and Bat tent sYstems)
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Su GEÇİRmEz ÖzEl malzEmE
Çekme yapısı, özellikle açık havada öğrenme ve oyun ortamlarında açık alanlar 
için ideal olan çarpıcı, serbest duran kalıcı bir yapıdır. Su geçirmez özel malzeme 
kullanan bu yapı, uzanabilme özelliğinden dolayı geniş alanları kaplayabilir.

waTERpROOf SpEcıal maTERıal
The towing structure is a striking, free-standing permanent structure, ideal for 
outdoor spaces, especially in open air learning and play environments. This structure, 
which uses waterproof special materials, can cover large areas due to its extensibility.
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ÖzEl nİTElİklİ ÇadıR SİSTEmlERİ
(SPeCİal tent SyStemS)
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ÖzEl nİTElİklİ ÇadıR SİSTEmlERİ
(SPeCİal tent SyStemS)



HER ÖlÇEkTEkı uÇaklaRı BaRındıRıR
kumaş binalar, sabit ana operatörler, uçak bakımı, onarım ve bakım tesisleri ve 
özel uçak sahipleri için tercih edilen yapı haline gelmektedir.

HOSTS planES Of all SızES
fabric buildings are becoming the preferred structure for fixed main operators, 
aircraft maintenance, repair and maintenance facilities and private aircraft owners. 
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İHTıyacınız nE OluRSa OlSun!
yıl boyunca oynayın ve hayalinizdeki spor binasını, inşa edin. İzolasyon, ısıtma ve 
soğutma sistemleri, hava şartlarından bağımsız olarak tüm yıl tenis, basketbol ya 
da futbol oynayın. açık spor alanınızı kapatın ya da tüm bir arenayı inşa edin.

wHaTEVER yOu nEEd!
play throughout the year and build your dream sport building. ısolation, heating and 
cooling systems play tennis, basketball or football all year, regardless of weather 
conditions. close your outdoor sports field or build an entire arena.
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ÖzEl nİTElİklİ ÇadıR SİSTEmlERİ
(SPeCİal tent SyStemS)

İç dePolamayı en 
üSt düzeye çıkarır 
dökme gübre depolama, tahıl depolama ve 
düz depolama için ideal ekonomik ve çok yönlü 
kumaş binaları sunar. üstün havalandırma ve 
temiz hava ve kalitesini korur, bozulmayı azaltır.

her etkinlik türü için tasarlanmış kumaş 
yapılar sunmaktadır. etkinlik merkezi 
gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen hızlı 
ve ekonomik bina çözümleridir. 



maxımızES ınTERnal STORaGE
Bulk fertilizer offers economical and versatile fabric buildings 

ideal for storage, grain storage and flat storage. Superior 
ventilation and maintains clean air and quality, reduces distortion.

ıt offers fabric structures designed for each type of activity. The 
event center is a fast and economical building solution that can be 
customized to your needs.
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ÖzEl nİTElİklİ ÇadıR SİSTEmlERİ
(SPeCİal tent SyStemS)



dOĞal, SaĞlıklı VE aydınlık ıÇ mEkanlaR
doğal, aydınlık, iç mekanları ve üstün hava kalitesi ile çiftlik 
hayvanlarınız için ideal ortam, tutarlı ve taze hava sağlar, nem ve nemin 
neden olduğu hava kaynaklı sağlık sorunlarını azaltır. 

naTuRal, HEalTHy and BRıGHT ınTERıORS
with its natural, light, interiors and superior air quality, the ideal 
environment for your livestock provides consistent and fresh air, 
reducing airborne health problems caused by moisture and moisture.



ÖzEl nİTElİklİ ÇadıR SİSTEmlERİ
(SPeCİal tent SyStemS)

www.hasanbasboga.com32
HaSan BaşBOĞa



Our conference and ceremony tents 
which belong to the mauritania presidency.

MORİTANYA CUMHUR BAŞKANLIĞI‘NA AİT 
KONFERANS VE MERASİM ÇADIRLARIMIZ..



reStoran yada Cafe gİbİ 
her alanda kullanilir

kıl ÇadıRlaRı
(Bristle tents)

www.hasanbasboga.com34
HaSan BaşBOĞa

İç dekorasyonunu tamamen zevkinize 
uygun dizayn edebileceğiniz, restoran 
yada cafe gibi her alanda kullanabilirsiniz. 
yazın serin, kışın sıcak tutan, ekonomik, 
temizliği kolay, haşere ve mikrop 
barındırmayan, estetik görünüme sahip 
uzun ömürlüdür.



uSEd ın all aREaS 
lıkE RESTauRanT OR cafE
you can use the interior decoration in any area like restaurant 
or cafe which you can design according to your taste. ıt is cool in 
summer, keeping it warm in winter, economical, easy to clean, 
insect and microbe free, long life with aesthetic appearance.



pERGOla SİSTEmlERİ
(perGola sYstems)
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Sakin bir atmosfer yaratan ve huzurlu bir alana dönüşen 
bahçe alanınız ile tamamen etkileşimli olarak kalır. uzun bir 

günün ardından arkanıza yaslanın ve rahatlayın.

Sakİn BİR aTmOSfER yaRaTıR



ıt remains fully interactive with your garden area, creating a 
tranquil atmosphere and turning into a peaceful area. Sit back 

and relax after a long day.

cREaTES a calm aTmOSpHERE
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pERGOla SİSTEmlERİ
(perGola sYstems)



dOĞal HaVa akışını aRTTıRıR
mülkün estetik cazibesini arttırır. mülk sahipleri güneş ışığından 
yararlanma ve gölgede rahatlama arasında kolayca geçiş yapmak 
istediklerinde, mükemmel bir seçim haline gelir.

ıncREaSES naTuRal aıR flOw
ıncreases the aesthetic appeal of the property. when owners 
want to easily switch between sunlight and relaxation in the 
shade, they become an excellent choice.
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pERGOla SİSTEmlERİ
(perGola sYstems)

alanınız İÇİn ESnEklİk SaĞlaR

provides flexiBilitY for Your space

Geri çekilebilir tenteler, açık alanlarınız için kesinlikle gölge yaratır ve çok daha 
fazlasını yapar, sabahları, öğlen ve gece popüler bir alan yaratır. dışarıda kahvaltı 
ediyor, öğleden sonra ailesiyle vakit geçiriyor ya da akşamları bir partiye ev sahipliği 
yapıyorsanız pergola sistemleri iyi bir ortama dönüştürür.

the retractable awnings definitely create shadows for your outdoor spaces and much 
more, creating a popular space in the morning, noon and night. When you have breakfast 
outside, spending time with family in the afternoon or hosting a party in the evening, 
Pergola turns systems into a good environment.





pERGOla SİSTEmlERİ
(perGola sYstems)
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rüzgara ve yağmura 
karşı korumalı
kumaş, renk ve desene sahip her türlü dış 
cepheyi ve kurulumu tamamlamak için 
tasarlanmış uzun ömürlü su ve uv dayanıklı 
malzemelerden üretilmektedir.

pERGOla SİSTEmlERİ
(perGola sYstems)
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pROTEcTEd aGaınST wınd and Raın
ıt is produced from long lasting water and uV resistant materials designed to complete 
the installation and all kinds of exterior surfaces with fabric, color and design.



aSkERİ malzEmElER
(militarY materials)

www.hasanbasboga.com46
HaSan BaşBOĞa

askeri binaları, zorlu araziler ve sert iklim koşulları için uygun, güvenilir, dayanıklı 
ve saha bakımı yapılabilen mühendislik yapılarıdır. demonte edilebilir, yeniden 

yerleştirilebilir ve tekrar kullanılabilir. uçak hangarları, güneş şemsiyeleri, 
barınaklar ve depolar, çoklu kapı seçenekleri...

ÜSTÜn yapıSal ÇERÇEVE



military buildings are suitable for difficult terrain and harsh climatic conditions, 
reliable, durable and field maintenance. ıt can be disassembled, 

reinserted and reused. airplane hangars, sun umbrellas, shelters and 
warehouses, multiple door options ...

SupERıOR STRucTuRal fRamE



aSkERİ malzEmElER
(militarY materials)
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ZORLU SİTELER İÇİN UYgUN
dünyanın dört bir yanındaki harekete geçirilebilen eşsiz kumaş yapıları ile, 
askeri ve savunma uygulama gereksinimleri için ideal bir çözümdür.

SuıTaBlE fOR dEmandınG SıTES
with its unique fabric structures that can be activated all over the world, it 
is an ideal solution for military and defense application requirements.



aSkERİ malzEmElER
(militarY materials)
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VERİMLİ VE KULLANIŞLI MALZEMELER
Özel şartnamelere kadar geniş bir yelpazede askeri malzemeler, askeri 
üniformalar, gereçler, barınaklar yapmak için uzmanlığa ve imkanlara sahiptir.

EffıcıEnT and uSEd maTERıalS
ıt has the expertise and facilities to make a wide range of military equipment, 
military uniforms, equipment and shelters, up to special specifications.



pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)
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pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)



ESTETİK VE DAYANIKLI ÇELİK EVLER
Betonarme evler yerine, yaşam güvenliğinin sağlandığı, çelik evler tercih 
edilmeye başlanmıştır. Bu noktada, estetik ve mimari yapısıyla güzel ve 
dayanıklı çelik evlerin üretimini gerçekleştiriyoruz.

aESTHETıc and duRaBlE STEEl HOuSES
ınstead of reinforced concrete houses, steel houses have been preferred. 
at this point, we produce beautiful and durable steel houses with its 
aesthetic and architectural structure.



pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)
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KİBAR BİR YAŞAM İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER
İdeal yaşam alanları ve doğadan kaynaklanan hasarlara karşı modüler çevre 
dostu konteyner evleri, hedeflemesi gereken alternatiflerdir.

SmaRT SOluTıOnS fOR a GEnTlE lıfE
modular eco-friendly container houses are ideal alternatives to ideal 
living spaces and damage caused by nature.



pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)
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DAHA UZUN SERVİS ÖMRÜ VE DÜŞÜK BAKIM
Özelleştirilmiş özellikler, kesintisiz yüzey, daha uzun servis ömrü 
ve düşük bakım gerektiren prefabrik konteyner evler, küresel bir 
mücadelenin çözümüdür.

lOnGER SERVıcE lıfE and lOwER maınTEnancE
prefabricated container houses are the solution to a global 
struggle, with customized features, uninterrupted surface, 
longer service life and low maintenance.





pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)
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pREfaBRİk kOnuTlaR
(prefaBricated residences)
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SAĞLAM VE DAYANIKLI
Çelik evlerin ısı ve ses yalıtımı mükemmeldir. Tek katlı, dubleks, yeraltı 
garajı ve istenilen ebatlar talep doğrultusunda tasarlanmaktadır.

ROBuST and duRaBlE
The heat and sound insulation of the steel houses are excellent. Single-storey, 
duplex, underground garage and desired sizes are designed on request.



dış cEpHE kaplama SİSTEmlERİ
(exterior coatinG sYstems)
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dış cEpHE kaplama SİSTEmlERİ
(exterior coatinG sYstems)



İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN TEKNOLOjİLERİ
cam kaplama teknolojileri, performans, çevresel ve estetik 
gereksinimler değiştikçe hızla daha karmaşık hale gelmektedir. 

TEcHnOlOGıES THaT mEET THE REquıREmEnTS
Glass coating technologies are rapidly becoming more complex 
as performance, environmental and aesthetic requirements change.



dış cEpHE kaplama SİSTEmlERİ
(exterior coatinG sYstems)
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dış cEpHE kaplama SİSTEmlERİ
(exterior coatinG sYstems)



DIŞ CEpHELERDE İLHAM VERİCİ TASARIM
cam duvarlarda, doğanın hayal gücünün ardında estetik olarak ustaca doğaçlama 
ile işbirliği yapar ve böylece cephelerle şiirsel bir güzellik yaratır. 

ınSpıRaTıOnal dESıGn On ExTERıOR facadES
On the Glass walls, behind the imagination of nature cooperates with aesthetically 
masterful improvisation, thus creating a poetic beauty with facades.



dış cEpHE kaplama SİSTEmlERİ
(exterior coatinG sYstems)
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cam duvar sistemleri, cephe işlerinde eşsiz bir uzmanlığa sahiptir ve mimari  
cephe sistemlerinin tasarımı, tedariği, üretimi ve montajı alanında, kurumsal ofis 
binaları, çok katlı binalar, alışveriş merkezleri, konutlar gibi yarı ünite dış cephe 
çalışmaları için komple çözüm sunar. 

Glass wall systems have a unique expertise in facade works and offer a complete 
solution for semi-unit facade works, such as corporate office buildings, multi-
storey buildings, shopping centers, residences, in the design, supply, production and 
installation of architectural façade systems.

www.hasanbasboga.com74
HaSan BaşBOĞa

dış cEpHElER İÇİn kOmplE ÇÖzÜm SunaR

cOmplETE SOluTıOn fOR ExTEnSıOnS





• armoni Reklam ltd.şti. / polyester Branda
• Baraka dış Ticaret a.ş. / polyester Branda
• Böcek Reklam ltd.şti / polyester Branda
• Bjk Spor kulübü / polyester Branda
• Çukurova Bayrak Sanayii / polyester Branda
• Çatinkaya Holding / Çadır
• Ekip nakliyat a.ş. / Tır Brandası
• Haytaş Çadır – ankara / polyester Branda
• Haliç Üniversitesi
• Hyundai a.ş.
• İpek muflon ltd.şti / polyester Branda
• İzopan İzo yapı a.ş. / Çadır
• kaya yapı İç mimarlık ltd.şti / polyester Branda
• koç müzesi
• mayasan a.ş. / polyester Branda
• pmc dış Ticaret ltd.şti / depolama Örtüsü
• park Orman a.ş. / membran yapı
• Reka Bitkisel yağları a.ş.
• Rek&man Reklam
• Ramor dış Tic. ltd. şti.
• Soycan nalburiye – İzmir / polyester Branda
• Sunguroğlu dış Ticaret ltd.şti / Sedye
• şakar Tekstil ltd.şti / polyester Branda
• Tamer Tanca mağazacılık
• Toyota a.ş.
• Tekirdağ pazar yeri
• Viatrans a.ş. / meydanbey Ortak Girişimi
• yakupoğlu Ticaret / polyester Brand
• mega Garanti (Gürcistan)
• muş Varto kaymakamlığı
• migros
• moritanya cumhurbaşkanlığı konferans çadırı ve toplantı alanı prefabrik konutları
• kamerun özel çadır sistemleri
• İsviçre pergole sistemleri
• ırak askeri çadır ve giysiler
• libya özel yüksek tavanlı çadır sistemi
• fas prefabrik konutlar
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• armoni Reklam ltd.şti. / polyester Branda
• Baraka dış Ticaret a.ş. / polyester Branda
• Böcek Reklam ltd.şti / polyester Branda
• Bjk Spor kulübü / polyester Branda
• Çukurova Bayrak Sanayii / polyester Branda
• Çatinkaya Holding / Çadır
• Ekip nakliyat a.ş. / Tır Brandası
• Haytaş Çadır – ankara / polyester Branda
• Haliç Üniversitesi
• Hyundai a.ş.
• İpek muflon ltd.şti / polyester Branda
• İzopan İzo yapı a.ş. / Çadır
• kaya yapı İç mimarlık ltd.şti / polyester Branda
• koç müzesi
• mayasan a.ş. / polyester Branda
• pmc dış Ticaret ltd.şti / depolama Örtüsü
• park Orman a.ş. / membran yapı
• Reka Bitkisel yağları a.ş.
• Rek&man Reklam
• Ramor dış Tic. ltd. şti.
• Soycan nalburiye – İzmir / polyester Branda
• Sunguroğlu dış Ticaret ltd.şti / Sedye
• şakar Tekstil ltd.şti / polyester Branda
• Tamer Tanca mağazacılık
• Toyota a.ş.
• Tekirdağ pazar yeri
• Viatrans a.ş. / meydanbey Ortak Girişimi
• yakupoğlu Ticaret / polyester Brand
• mega Garanti (Gürcistan)
• muş Varto kaymakamlığı
• migros
• moritanya cumhurbaşkanlığı konferans çadırı ve toplantı alanı prefabrik konutları
• kamerun özel çadır sistemleri
• İsviçre pergole sistemleri
• ırak askeri çadır ve giysiler
• libya özel yüksek tavanlı çadır sistemi
• fas prefabrik konutlar
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