
2020











1989 yılında Kombassan adıyla kurulan Bera Holding, o yıllarda Türkiye için yeni olan “çok ortaklı şirket” modeliyle kuruldu. 

Ülkemize değer katacak şirketlerin, markaların kurulmasını ve Anadolu’nun muhteşem potansiyelini ortaya çıkarmayı 

amaçlayan Bera Holding, bu vizyonla binlerce ortağını tek bir çatı altında topladı. Belirlenen hedefler çevresinde güçbirliği 

yapıldı ve atılımlar ardı ardına geldi.

İlk olarak matbaa alanında başlayan faaliyetler, ambalaj tesisleri ve kağıt fabrikasının kurulmasıyla devam etti. Kalkınma 

hamleleri inşaat ve gıda sektörleriyle sürdü. Küçük bir tesisle başlayan çalışmalar,  8 farklı iş kolunda 18 şirket ve 32 tesisli 

bir holdinge dönüştü. Bera Holding, bugün itibariyle matbaa, makine, petrol ürünleri, gıda, inşaat, yapı malzemeleri, mermer, 

maden, tekstil ve turizm gibi geniş bir alanda hizmet veren dev bir kuruluş haline geldi.

Bera Holding, yatırımlarıyla ülkemiz adına önemli faydalar sağladı. Romanya ve Macaristan’da stratejik yatırımlar gerçekleştirdi. 

Türkiye’de ilk denilecek tesisler açarak, dışa bağımlı olduğumuz iş kollarında üretime başladı. Bera Holding’in 5000’e yakın 

çalışanının ürettiği ürünler; 5 kıtada 100’e yakın ülkede tercih edilir oldu. Ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayarak 1 milyar 

lirayı aşan ciro rakamlarına ulaşıldı. Bera Holding, bütün bu gelişmeler sayesinde 2016 yılında Türkiye’nin en büyük 1000 sa-

nayi kuruluşu arasında 5 şirketiyle yer aldı. 

Bera Holding geldiği noktada vizyonunu her geçen gün daha da büyütüyor. Varolan alanlarda gelişmeyi, yeni sektör-

leri, yurtdışı yatırım projelerini hedefleyerek daima geleceğe fark katacak hamlelerin peşinde ilerliyor. Kuruluşundan beri 

benimsediği yüce değerlerin ve Anadolu insanının yüksek ideallerinin kattığı güçle, bu ülkenin dünyada anılan markası olmak 

inancıyla yarınlara yürüyor…

Birlikteliğin gücü; Bera Holding...



Bera Holding which was established under the title of Kombassan in 1989 has been designed on the basis of “aggregate corporation 

model” and that was a new concept for Turkey then. Bera Holding collected the savings of thousands of people under a single roof 

with the purpose of establishing new companies and brands and to unlock the magnificent potential of Anatolia. The collaboration was 

achieved within the framework of predetermined vision and the objectives and the successive progress followed.

The activities which were started in the printing field continued with the establishment of packing facilities and the paper plant. The pro-

gress continued in construction and food sectors. The business which was started with a small company turned into a large corporation 

holding 18 companies and 32 facilities in 8 different sectors. Bera Holding, as of today, is a big enterprise which operates in a wide range 

of fields like printing, machinery, oil products, food, construction, building materials, marble, minerals, textile and tourism.

Bera Holding has been benefiting Turkey with its investments and realized strategic investments in Romania and Hungary. It has estab-

lished pioneered production facilities in import-oriented fields in Turkey. The goods which are produced by 5000 employees of Bera Hold-

ing have become the choice of people in 100 countries in 5 continents throughout the World. It has substantially contributed to Turkish 

economy and has achieved a volume of turnover which is over 1 billion TL in amount.  Bera Holding was in the top 1000 largest industrial 

corporations in Turkey with its 5 companies in 2016. Bera Holding is expanding its corporate vision with tens of facilities and enterprises. 

The steps that will change the future are being taken by targeting the growth in its existing fields of operation and by targeting the new 

sectors and investments in abroad.

The steps aiming to be a well-known brand of this country throughout the World are being marched with the power of highest ideals of 

Anatolian people.

Bera Holding, The Power of Unity...







Entegre Kağıt Fabrikası
Integrated Paper Plant



From the past to the future to
trip to the art of knowledge
Cardboard and Packaging production have also been added to the 

paper production which was one of the first activities of the Bera 

Holding. 

Kombassan Paper, supplies its customers with a selection of the 

first quality 100% bleached chemical cellulose pulp, from 60gr/

m² to 160gr/m², the size paper and the bobbin paper in requested 

weight and sizes, beside  the A4 size papers under the brand name 

of Speed and Ultracopy, Turk Copy, Esktra Copy.

Kombassan Paper has added cardboard packaging and offset-

printed boxes production facilities to its body, with its new 

investments in recent years.

Bera Holding’in kuruluş yıllarındaki ilk 

faaliyetlerinden olan kağıt üretimine, zamanla 

karton ve ambalaj da eklenmiştir. 

Kombassan Kağıt, A4 ebadında Speed, 

UltraCopy, Türk Copy ve Ekstra Copy markalı 

fotokopi kağıtları yanında,  %100 beyazlatılmış 

kimyasal selüloz kullanarak 60gr/m²’den 

160gr/m²’ye kadar birinci hamur kağıdı, 

istenilen ölçüde ve gramajda ebat ve bobin 

kağıt seçeneklerini müşterilerine sunmaktadır. 

Kombassan Kağıt, son dönemde yaptığı 

yatırımlarla  komple karton ambalaj ve 

ofset baskılı, sıvamalı kutu üretim tesisini de 

bünyesine eklemiştir.

KAĞIT - KARTON - MATBAA ve AMBALAJ GRUBU
PAPER - CARDBOARD - PRESS PRINTING and PACKAGING GROUP



Güneşli Matbaa Baskı ve Ambalaj Tesisleri
Güneşli Press, Printing and Packaging Facilities



Fast Rising Brand 
in Packaging Industry…
Güneşli Press, Printing and Packaging Facilities which has started its 

operation in 1996, has become one of the leading companies in the 

sector with its high quality production.  It is today, a company which 

fulfills the packaging and printing works of many famous brands.

1996 yılında matbaa sektöründe üretime 

başlayan Güneşli Matbaa Baskı ve Ambalaj 

Tesisleri, kalitesiyle sektörün önde gelen 

firmalarından olmayı başarmış olup, bugün 

pek çok ünlü markanın ambalajlarını ve 

matbaa işlerini gerçekleştiren bir firma haline 

gelmiştir.

KAĞIT - KARTON - MATBAA ve AMBALAJ GRUBU
PAPER - CARDBOARD - PRESS PRINTING and PACKAGING GROUP



Konya Matbaa Basım ve Ambalaj Tesisleri
Konya Printing Press and Packaging Facilities



With us raise the value
of your product
In Konya Press, Printing and Packaging Facilities with a wide 

machine park, an integrated service from printing to the packaging 

is provided. In addition to the manufacturing of the corrugated 

cardboard, the facilities which contain, pre-printing units like the 

graphics, assembly, color separation, 6 color- dispersion lacquered 

offset printing machines, UV-lacquering machines, form machines, 

box cutting, lamination and gluing machines, the have the capacity 

to meet all the requirements of the customers.

Konya Basım ve Ambalaj Tesislerinde geniş 

bir makina parkıyla, basımdan ambalaja kadar 

entegre hizmet sunulmaktadır. Karton ve 

mikrodalga oluklu kutu ambalaj imalatına 

ilave olarak; grafik, montaj, renk ayrımı gibi 

baskı öncesi birimleri ve 6 renk+dispersiyon 

laklı ofset baskı makineleri, UV-lak makineleri, 

sürekli form makinaları, kutu kesim, 

laminasyon ve yapıştırma makinaları bulunan 

tesisler, müşterilerin tüm beklentilerine cevap 

verecek kapasitededir.  

KAĞIT - KARTON - MATBAA ve AMBALAJ GRUBU
PAPER - CARDBOARD - PRESS PRINTING and PACKAGING GROUP



Defter Üretim Tesisleri
Notebook Production Facilities



Your children begin life with us...
In the integrated paper and notebook production facilities, the 

the automation system is used.  All types of facilities in school 

notebooks, drawing paper, parchment paper, cube blocks, 

cardboard fund types, printed and unprinted continuous forms and 

computer notebooks and spiral welded PP cap manufactured. The 

books produced by Komeks brand is located in the international 

market. Installations for the implementation of all international 

quality standard EN ISO 9001: 2008 Quality Management System 

certificate. It also has TSE 4544 document required for book 

production.

Kağıt konfeksiyon ve defter üretimi yapılan 

entegre tesislerde üretim, otomosyon 

sistemiyle yapılmaktadır. Tesislerde okul 

defterlerinin tüm çeşitleri, resim kağıdı , 

parşömen kağıtları, küp blokları, fon karton 

çeşitleri, baskılı ve baskısız bilgisayar sürekli 

form ve dikişli ve spiralli PP kapaklı defterler 

üretilmektedir. Komeks markasıyla üretilen 

defterler uluslararası pazarda yer almaktadır. 

Uluslararası tüm kalite standartlarının 

uygulandığı tesisler TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. 

Ayrıca defter üretimi için gerekli olan TS 4544 

belgesine sahiptir.

KAĞIT - KARTON - MATBAA ve AMBALAJ GRUBU
PAPER - CARDBOARD - PRESS PRINTING and PACKAGING GROUP



Muratlı Karton
Muratlı Cardboard



Wide range of cardboard products 
that meets all the demands…
Muratlı Cardboard which is based in Tekirdağ, manufactures coated 

cardboard in varying weights from 225 gr/m2  to 450 gr/m2 . In the 

plant, the coated duplex cardboards to be used in all the packaging 

and graphic printing works are produced under the registered brand 

name of Alfaprint and the coated triplex cardboards to be used in 

the luxury packaging of the cosmetics, pharmaceuticals and the 

food, are produced under the registered brand name of Alfatriplex. 

Betaprint and chromo cardboards are also produced. 

Tekirdağ’da yer alan Muratlı Karton, 

225-450 gr/m2 arasında değişen gramajlarda 

kuşeli karton üretimini gerçekleştirmektedir. 

Yüksek basılabilirlik özelliği isteyen her türlü 

ambalaj ve grafik baskı işlerinde kullanılmak 

üzere Alfaprint tescilli marka ile kuşe dubleks 

kartonlar, ilaç, kozmetik, yiyecek maddelerinin 

lüks ambalajlarında ve kartpostal baskılarında 

kullanılmak üzere Alfatriplex tescilli marka 

ile kuşe triplex kartonların üretimi yapılan 

tesislerde betaprint ve kromekartonda imal 

edilmektedir.

KAĞIT - KARTON - MATBAA ve AMBALAJ GRUBU
PAPER - CARDBOARD - PRESS PRINTING and PACKAGING GROUP







S.C. Rulmenti Barlad S.A.  
S.C. Rulmenti Barlad S.A.  



High Quality in 81 countries…
One of the leading investments of the Bera Holding is the Rulmenti 

bearing factory which produces the URB brand. The company 

which is based in Romania, operates its production in  a 1.300.000 

m2  plant with a 400.000 m2 of closed area and exports 95 % of 

its production to the 81 countries in the world. Rulmenti has moved 

up to the 36th place in the most successful companies ranking  in 

Romania and it is within the top 10 exporter companies. Rulmenti  

has also won Romania’s most successful privatization award.

Another brand of the Bera Holding, operating in the same industry, 

MGM, continues its business in Hungary and the construction of a 

new plant in India is in progress. 

Bera Holding’ın en önemli yatımlarının 

başında URB markasının üretimini yapan  

Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya’da 

bulunan şirket, 400.000 m²’si kapalı toplam 

1.300.000 m² alanda üretim yapmakta ve 

yüksek kalitedeki rulman üretiminin % 95’ini, 

dünyanın 81 ülkesine ihraç etmektedir. 

Rulmenti, Romanya’nın en başarılı özelleştirme 

ödülünün de sahibidir. Grubun aynı sektörde 

faaliyet gösteren bir diğer markası “MGM” 

Macaristan’da faaliyetlerini sürdürmekte olup, 

Hindistan’da ise yeni bir rulman fabrikasının 

inşaatı devam etmektedir.

TEKNOLOJİ - MAKİNE ve ENERJİ GRUBU
TECHNOLOGY - MACHINERY and ENERGY GROUP



ART Rulman
ART Bearings



Quality Registered Bearings...
Another bearing brand ART Rulman which operates in Düzce, 

produces single row deep grove ball bearings, taper roller bearings 

and specific bearings according to the quality standard certificates. 

Düzce’de çalışmalarını sürdüren bir diğer 

rulman markası ART Rulman; tesislerinde tek 

sıralı sabit bilyalı, konik makaralı ve özel rulman 

üretimlerini, sahip olduğu kalite belgelerine 

göre gerçekleştirmektedir.

TEKNOLOJİ - MAKİNE ve ENERJİ GRUBU
TECHNOLOGY - MACHINERY and ENERGY GROUP



MPG Makine (Makine Prodüksiyon Grubu)
MPG Machinery(Machinery Production Group)



MPG Machinery Production Group Inc. Co. manufactures truck 
mounted hydraulic knuckle boom cranes, truck mounted hydraulic 
telescopic boom cranes, all terrain cranes, tree transplanter 
machines, skid steer loaders and aerial work access platforms 
under the brand “Kombassan Acar” in 2. OSB, 25.000 m² closed 
area of 68.000 m².

MPG Machinery Production Group Inc. Co. is managed by TSE, ISO 
9001:2008 and MPG Inc. Co. implements quality control in every 
phase of production. Quality consciousness is being adopted 
by every employee. MPG Machinery Production Group Inc Co. is 
distinguished in the sector with its innovated products due to its     
R & D activities. 

MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat 

San. ve Tic. A.Ş., Konya 2. OSB’de 25.000 m² ‘si 

kapalı, toplam 68.000 m² alanda, “Kombassan 

Acar” markasıyla Araç üstü katlanır bomlu 

hidrolik vinçler, Araç üstü teleskopik bomlu 

hidrolik vinçler, Alt yapılı vinçler, Ağaç sökme 

dikme makineleri, İnsan kaldırma platformları 

ve mini yükleyiciler üretmektedir.

 TSE belgesi ve ISO 9001:2008 Kalite yönetim 

sistem belgesini alarak ürünlerini her aşamada 

kontrol edebilen MPG’ de kalite bilinci tüm 

personelce benimsenmiştir. Ar-Ge birimi 

tarafından güncel teknolojik yenilikler anında 

ürünlere uygulanmakta mevcut ürünlerin 

analizleri yapılarak daha iyiyi yapmanın 

çabasıyla sürekli inovasyon  çalışmaları 

yürütülmektedir.

TEKNOLOJİ - MAKİNE ve ENERJİ GRUBU
TECHNOLOGY - MACHINERY and ENERGY GROUP



Kongaz
Kongaz



High Capacity, Excellent Services
Kongaz, which is the leading brand of the oil products group, 

operates in LPG storage, filling fields and the bottled gas, flow gas, 

autogas distribution fields. Kongaz which has a big facility in Konya 

with the highest filling capacity in Turkey, added a new facility to its 

body in Burdur. 

Petrol ürünleri grubunun lokomotif 

markası Kongaz, likit petrol gazının (LPG) 

stoklanması, dolumu ve tüplügaz, dökmegaz, 

otogaz olarak dağıtımı konusunda faaliyet 

göstermektedir. Kongaz’ın, Türkiye’nin dolum 

kapasitesi en yüksek tesislerinden biri olan 

Konya’daki tesislerine, Burdur’da yeni bir 

dolum tesisi daha eklenmiştir.

TEKNOLOJİ - MAKİNE ve ENERJİ GRUBU
TECHNOLOGY - MACHINERY and ENERGY GROUP



Kombassan Petrol ve Dinlenme Tesisleri
Kombassan  Gas Station and Resting Facilities



Tank Confidence will fill the
Bera Holding first entered the oil sector with gas stations and 

resting facilities. “Kombassan Petrol” with its increasing number of 

gas stations, serves its customers with the products like liquid-oil, 

mineral oil, autogas and wash&lube facilities. 

Bera Holding, petrol sektörüne ilk olarak 

petrol istasyonları ve dinlenme tesisleri ile 

girmiştir. Her geçen gün artan istasyonlarıyla 

Kombassan Petrol, akaryakıt ürünlerinin 

yanında madeni yağ, otogaz, yıkama-yağlama 

servisiyle müşterilerine hizmet vermektedir.

TEKNOLOJİ - MAKİNE ve ENERJİ GRUBU
TECHNOLOGY - MACHINERY and ENERGY GROUP







Komyapı
Komyapı



Complete Service in the Construction Field…
Komyapı operates in the construction of different building types 

varying from the business centers, social hosing and villas to the 

industrial plants.  Kompyapı, provides the building materials within 

its own group and it is one of the rare companies which gives a 

complete service in the construction sector

İnşaat işleri yürüten Komyapı; 

iş merkezlerinden toplu konutlara villalardan 

sanayi tesislerine kadar pek çok türde yapı 

inşaasını gerçekleştirmektedir.  Komyapı, grup 

bünyesinden sağladığı yapı malzemeleriyle, 

sektöründe komple hizmet veren nadir 

örneklerdendir.  

GAYRİMENKUL ve İNŞAAT GRUBU
EVALUATION OF REAL ESTATE and CONSTRUCTION  GROUP



Komel Enerji
Komel Energy



Professional Solutions in Infrastructure
The operation fields of Komel Enerji covers a wide range of services 

like, the electrical and mechanical natural gas, heating, cooling,  

infra structure air conditioning construction and transformation 

projects of the industrial plants and the social housing, applications.

Komel Enerji, sanayi tesisleri ve toplu 

konutların elektrik, mekanik, doğalgaz, ısıtma, 

soğutma-havalandırma, altyapı yapım ve 

dönüşüm projelerini uygulamaktadır.

GAYRİMENKUL ve İNŞAAT GRUBU
EVALUATION OF REAL ESTATE and CONSTRUCTION  GROUP







Golda
Golda



Its naturality comes from the
nature of Anatolia...
The facilities of  Golda, the prominent company of the Food and 

Marketing Group, is one of the largest integrated projects of 

Turkey and the world and is designed with the concept of  “Food 

City”. In the facilities where the investments are going on, flour, 

semolina, pulses, macaroni, biscuits, marshmallows and wafers 

are produced today.  These products are delivered under the 

“Golda” and “Melda” brand  names. 

Golda added a new business to its variety of products and 

founded Livestock Facilities with 2000 cattles.  Moreover, Golda 

Pulses distribute its products from the facilities which operate 

according to the TS EN ISO 9001:2008 Quality Management and 

TS EN ISO 22000 Food Safety Certificates and TSE standards. 

Gıda ve Pazarlama Grubu’nun öne çıkan 

firmalarından Golda’nın Karaman’daki tesisleri, 

ülkemizdeki ve dünyadaki en büyük entegre 

projeler arasında yer alarak, bir gıda şehri 

konseptiyle tasarlanmıştır. Yatırımların devam 

ettiği dev tesislerde bugün itibariyle; un, irmik, 

bakliyat, makarna, bisküvi, marshmallow ve 

gofret üretimi yapılmakta ve ürünler ülkemize 

ve dünyaya “Golda” ve “Melda” markalarıyla 

ulaşmaktadır. 

Golda, geniş ürün çeşitliliğine yeni bir iş kolu 

ekleyerek atılım göstermiş ve ilk etapta 

2000’e yakın büyükbaş hayvan barındıran 

Hayvancılık Tesisleri’ni de bünyesine eklemiştir. 

Ayrıca Golda Bakliyat, ürünlerini TS EN ISO 

9001:2008 kalite yönetimi ve TS EN ISO 

22000 gıda güvenliği sertifikalarına sahip TSE 

standartlarına uygun olarak üretmektedir.

GIDA - HAYVANCILIK ve PAZARLAMA GRUBU
FOOD, LIVESTOCK and  MARKETING  GROUP



Kardelen
Kardelen



A safe journey 
from the spring to the glass
Kardelen Su, as one of the rare natural spring water in Turkey, 

is bottled fully automatically in its high-tech facilities, under the 

maximum hygienic conditions and in accordance with the food 

safety instructions . 

Ülkemizin nadir doğal mineralli kaynak 

sularından olan Kardelen Su, dünya 

standartlarında ileri teknolojiyle sahip 

tesislerinde; gıda güvenliğine uygun, 

maksimum hijyenik koşullarda, tamamen 

otomatik olarak el değmeden dolum 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.    

GIDA - HAYVANCILIK ve PAZARLAMA GRUBU
FOOD, LIVESTOCK and  MARKETING  GROUP







Kompen
Kompen



20 Years of Success...

Kompen, as one of the best-known brands of Bera Holding, 

operates in the production, marketing and installation of PVC 

windows and doors, vinyl sidings, window shades and glass. 

As being the first integrated facility which produces PVC 

doors, windows and heat-control glass in Turkey, Kompen has 

regional offices in Konya, İstanbul, İzmir, Ankara and almost 500 

distributors all over Turkey. The understanding of “Total Quality” is 

adopted as the basic vision of the company and the production 

is operated according to the standards of INCERC, GOST, IFT, RAL, 

UKR-Cepro beside the  ISO 9002 Quality System Certificate which 

was adopted in 1998. 

Kompen which was among the biggest 500 industrial enterprises 

in 2000-2001, has also been awarded with the “ Consumer 

Quality Awards” in 2006 and 2007 and with the “Golden Brand 

Award” in 2007 and in 2009.  

Bera Holding’ın en tanınan markalarından biri 

olan Kompen, PVC Kapı-Pencere sistemleri, 

Yalı Baskı (Vinil Siding), Panjur ve Isıcam 

sistemlerinin; üretim, pazarlama ve montaj 

alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye’nin PVC profil, kapı, pencere ve ısıcam 

üretimi yapan ilk entegre tesisi olan Kompen; 

yurt içinde; Konya, İstanbul, İzmir ve Ankara’da 

Bölge Müdürlükleri, temsilcilikler ve 500’e 

yakın bayi ağına sahiptir. “Komple Kalite” 

anlayışının temel vizyon olarak belirlendiği 

şirkette, 1998 yılında alınan ISO 9002 Kalite 

Sistem Belgesi’nin yanı sıra INCERC, GOST, IFT, 

RAL,UKR-Cepro, gibi birçok uluslararası kalite 

belgesine göre üretim yapılmaktadır.

PVC sektörünün önde gelen markalarından 

olan Kompen, 2006 ve 2007 yıllarında 

“Tüketici Kalite Ödülü”, 2007, 2009,  yıllarında 

da “Altın Marka”  ve 2013, 2014 yıllarında 

Avrasya Tüketici ödülü alarak önemli 

başarılara imza attı.

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP



Divapan
Divapan



Natural Colors of Life is in Divapan...
Divapan which operates in a 300.000 m2  plant with a closed 

area of 47.000 m2, is one of the leading industrial companies 

which manufactures MDF and MDF lam. Divapan which has 

achieved to be the first company that had an international 

quality certificate in this sector has a high production capacity 

with the effect of its exports. 

Üretimini 47.000 m2’si kapalı, 300.000 m2 

alanda gerçekleştiren Divapan, ülkemizin 

MDF ve MDF lam üretimi yapan köklü sanayi 

kuruluşlarındandır. Sektöründe uluslararası 

kalite belgesi alan ilk firma olma başarısını 

gösteren Divapan, yurtdışına ihraç ettiği 

ürünlerinin de etkisiyle oldukça büyük bir 

üretim hacmine sahiptir.

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP



Bauplast
Bauplast



Adds Value to the Living Spaces… 
Another brand of the PVC doors-windows market, Bauplast, 

attracts attention with its 150 distributors and its production 

capacity. Bauplast products are preferred in a wide geographical 

area from the European countries, the Far Eastern countries, the 

Turkic Republics to the Arabian Peninsula. 

PVC kapı-pencere pazarının diğer bir markası 

olan Bauplast, Türkiye genelindeki 150 bayisi 

ve üretim kapasitesiyle dikkatleri çekmektedir. 

Bauplast ürünleri; Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu, 

Türki Cumhuriyetleri ve Arap Yarımadası gibi 

geniş bir coğrafyada tercih edilmektedir.

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP



Mermer Üretim Tesisi
Marble Production Facility

KOMBASSAN
MERMER



The world’s choice…
Bera Holding- which, with modern technology in the production 

of marble Konya is producing steppe Emparador sensitive nature 

of our consciousness and our future Beige Quarry. Blocks from 

the quarry with experience from the past and carefully sized to 

produce special quality marble in the world is an enterprise that 

exports to many countries of branding.

Bera Holding, mermer üretiminde modern 

teknoloji ile Konya Bozkır Emparador Bej 

Ocağında doğamıza ve geleceğimize duyarlı 

bir bilinçle üretim yapmaktadır. Geçmişten 

gelen tecrübesiyle, ocaklarında itinayla 

ürettiği, blok ve özel ebatlı mermerleri 

dünyanın birçok ülkesine ihraç eden 

markalaşmış bir kuruluştur.

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP



Adaçal
Adaçal



The first PCC producer in Turkey!
One of the disputed brands of Bera Holding, Adaçal, which 

has started its activities in the lime industry, then added PCC 

technology to its profile and entered the industrial minerals 

market under the brand name of “adaCAL”. After this investment, 

as the first producer of PCC raw material in Turkey which was 

before imported by the paper, dyeing, plastics, medicine and food 

industries, Adaçal has achieved a proud success.

Bera Holding’in iddialı markalarından Adaçal, 

öncelikle kireç alanında faaliyet gösterirken 

zamanla PCC teknolojisini bünyesine katmış 

ve “adaCAL” markasıyla endüstriyel mineraller 

pazarına da girmiştir. Bu yatırımla; kağıt, boya, 

plastik, ilaç ve gıda sektörlerinin daha önce 

ithal ettiği PCC hammaddesini ülkemizde ilk 

üreten firma olarak, gurur verici bir başarı 

kaydetmiştir.  

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP



Hisar Madencilik
Hisar Mining



The biggest Micronized Calcite Producer 
in Turkey! 
Hisar Mining is the biggest Turkish producer of micronized calcite 

in the sector. Hisar Mining supplies the raw material for various 

sectors with its micronized calcite production in two facilities in 

Aydın and Aksaray. Calcite is used paper, dyeing, plastics industries, 

construction and food sectors, ceramics sector, carpet, floor 

linoleum, and pharmaceutical industries.

Hisar Madencilik, mikronize kalsit üretimiyle 

sektörünün en büyük yerli üreticisidir. 

Hisar Madencilik, Aydın ve Aksaray’daki iki 

ayrı tesisinde ürettiği mikronize kalsitle; 

Türkiye’de pek çok sektöre hammadde katkısı 

sağlamaktadır. Türkiye’de kalsit; kağıt, boya, 

plastik sektörü, inşaat sektörü, yapıştırıcılar, 

gıda sektörü (çiklet, yem sanayi), seramik 

sektörü, halı tabanı, yer muşambası, diş 

macunları ve ilaç sanayiinde 

kullanılmaktadır.

MADEN ve YAPI MALZEMELERİ GRUBU
MINE and BUILDING MATERIALS  GROUP







Bera
Bera



Bera, the brand of the excellent service in 
the hospitality sector...
The first step for tourism industry for Bera hotels has just started 

in 1999 with Bera Konya In Sequence 2007  alternative holiday 

paradise Bera Alanya and finally in 2013 December  Bera Ankara 

Continue in tourism industry  with 3 Bera Group  hotels  have  totaly 

733 rooms and 1940 bed  capacity .Provide our guest tradational 

Bera Hotels hospitality. 

Bera Alanya

The five-star hotel Bera Alanya, is the address for the unforgettable 

holidays with its gorgeous architecture, golden coast, turquoise 

sea, amazing view and the traditional hospitality understanding.  

Bera Holding, turizm sektörüne ilk olarak 

1999 yılında Bera Konya ile adım atan 

Bera Oteller Grubu, sırasıyla 2007 yılında 

Alternatifsiz Tatil Cenneti Bera Alanya ve son 

olarak 2013 Aralık ayında Bera Ankara Oteli ile 

yoluna devam etmektedir. Bugün 3 otelden 

oluşan Bera Oteller Grubu toplamda 733 

oda, 1940 yatak kapasitesi ile, misafirlerine ‘’ 

Geleneksel Bera Misafirperverliği’’ anlayışı ile 

hizmet etmektedir.

Bera Alanya

Görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, 

turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara 

ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışı ile 

beş yıldızlı Bera Alanya, unutulmaz tatillerin 

adresi…

TURİZM GRUBU
TOURISM GROUP



Bera
Bera



In the center of the city…
Bera Konya

Bera Konya Hotel is located in the center of the city which has 

137 rooms are carefully renovated for the comfort of the guests. 

Turkish bath, sauna and the fitness center are the best examples 

of the details for the guests.

Bera Konya

Şehrin tam kalbinde bulunan Bera Konya’da, 

misafirlerin konforu için özenle yenilenen 137 

oda bulunmaktadır. Türk hamamı, sauna ve 

Fitness Center misafirlerin rahatı için sunulan 

diğer detaylardır.

TURİZM GRUBU
TOURISM GROUP







Koveka
Koveka



Textile and Technology…
Bera Holding’s textile brand Koveka, meets the expectations of its 

customers in its high-tech facilities with the color laboratory, soft 

and hard wrapping machinery, automated garn coloring, fabric 

coloring, and rotational pattern printing units. 

In Koveka, polar, velsoft, corduroy, velvet, viscose and all cotton 

fabrics are produced by the high-tech machines and various design 

printing methods like acid, pigment, reactive, scattered, etching 

and devore printing are used.

Bera Holding’in tekstil markası Koveka, 

gelişmiş teknolojiye sahip tesislerinde; renk 

laboratuvarı ve baskı desenleri, sert ve 

yumuşak sarım üniteleri, otomasyon sistemi 

ile çalışan iplik boya ve kumaş boya bölümü, 

desenleri kumaş üzerinde şekillendiren 

rotasyon baskı bölümüyle müşterilerinin 

beklentilerini karşılamaktadır.  Polar, Velsoft, 

Kadife, viskon ve pamuklu bütün örgü kumaş 

türleri, yeni teknolojilere sahip makinalar ile 

üretilmekte ve bunun yanı sıra Asit Baskı, 

Pigment, Reaktiv, Dispers, Aşındırma, Devore 

gibi baskı çeşitleri yapılmaktadır.

TEKSTİL ÜRÜNLERİ
TEXTILE PRODUCTS



Kağıt - Karton - Matbaa ve Ambalaj - Grubu
KOMBASSAN KAĞIT  MATBAA GIDA VE TEKSTİL  SAN.TİC.A.Ş. - KONYA

2. Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Sokak No:1 42300 - KONYA

Tel: 0 332 239 00 54  Fax: 0 332 239 05 61-68

web: www.kagit.kombassan.com.tr  e-mail: kagit_info@kombassan.com.tr

KOMBASSAN A.Ş. MATBAA, BASKI VE AMBALAJ TESİSLERİ - İSTANBUL

Osmanpaşa Cad. No: 21 34540  GÜNEŞLİ / BAĞCILAR - İSTANBUL

Tel: 0 212 657 21 85  Fax: 0 212 657 22 14

web: www.beraholding.com.tr  e-mail: gunesli@kombassan.com.tr

MATBAA, BASKI VE AMBALAJ TESİSLERİ - KONYA

2. Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Sokak No:1 42300 - KONYA

Tel: 0 332 239 00 54  Fax: 0 332 239 05 61- 68

web: www.kagit.kombassan.com.tr  e-mail: kagit_info@kombassan.com.tr

KAĞIT, KONFEKSİYON VE DEFTER ÜRETİM TESİSLERİ - KONYA

2. Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Sokak No:1 42300 - KONYA

Tel: 0 332 239 00 54  Fax: 0 332 239 05 61-68

web: www.kagit.kombassan.com.tr  e-mail: kagit_info@kombassan.com.tr

MURATLI KARTON KAĞIT SAN.TİC. A.Ş. - TEKİRDAĞ

Karıştıran Yolu Üzeri PK 42 59700 / MURATLI - TEKİRDAĞ

Tel: 0 282 361 62 29 - 361 63 02 Fax: 0 282 361 62 66

web: www.muratlikarton.com   e-mail: komkarton@kombassan.com.tr

Teknoloji - Makine ve Enerji  - Grubu
S.C. RULMENTI BARLAD S.A. RULMAN FABRİKASI - ROMANYA

320 Republicii Street, Code 6400, Barland, - ROMANIA

Tel: 0040 235 411120  Fax: 0040 235 412940 - 308200

web: www.urbgroup.com  e-mail: sales@urb.ro  

ART RULMAN - ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. TİC. A.Ş - DÜZCE

Yaka Mahallesi Tuzakkıran Sanayi Bölgesi 1. Parsel / CUMAYERİ - DÜZCE

Tel: 0380 735 51 54 - Fax: 0380 735 51 77

web: www.anadolurulman.com.tr  e-mail: info@anadolurulman.com.tr

MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.TİC. A.Ş. - KONYA

2. Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy cad. No:12 - KONYA

Tel: 0 332 239 12 12 (pbx) Fax: 0 332 239 05 32

web: www.mpg.com.tr  e-mail: mpg@mpg.com.tr

KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. - KONYA

Karahüyük Mah. Karatepe Sk. No: 84 42060 / MERAM - KONYA

Tel: 0 332 327 20 27  Fax: 0 332 327 20 31

web: www.kongaz.com.tr   e-mail: bilgi@kongaz.com.tr

BUCAK DOLUM TESİSİ - BURDUR

Atilla Mah. Deliktaş Cad. Bozburun Mevkii  No: 126 / BUCAK - BURDUR 

Tel: 0 248 317 13 42 Fax: 0 248 317 13 43

web: www.kongaz.com.tr   e-mail: bucak@kongaz.com.tr

KOMGIDA PETROL A.Ş. (KOMBASSAN PETROL) - KONYA

Aydınlıkevler Mah. Muhammet İkbal Parkı Karşısı (Total Petrol İstasyonu)

SELÇUKLU - KONYA

Tel: 0 332 235 55 35  Fax: 0 332 235 55 22

web: www.kombassanpetrol.com  e-mail: bilgi@kombassanpetrol.com

KOMGIDA PETROL A.Ş. (KOMBASSAN PETROL) - KARAMAN

Şeyh Şamil Mah. 100.Yıl Cad. (Total Petrol İstasyonu) No: 36 - KARAMAN

Tel: 0 338 214 87 00 - 212 61 68   Fax: 0 338 212 81 68

web: www.kombassanpetrol.com  e-mail: bilgi@kombassanpetrol.com

KOMGIDA PETROL A.Ş. (KOMBASSAN PETROL) - KAZIMKARABEKİR

Konya Karaman Yolu Üzeri 80. Km. / KAZIMKARABEKİR - KARAMAN

Tel: 0 338 311 28  07-08  Fax: 0 338 311 28 25

web: www.kombassanpetrol.com  e-mail: bilgi@kombassanpetrol.com

Gayrimenkul  ve İnşaat - Grubu
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT  TAAHHÜT SAN. TİC.A.Ş. - KONYA

Merkez: Musalla Bağları Mah. Belh Kavşağı Cad. No:2 / SELÇUKLU - KONYA

Tel: 444  3 968  Fax: 0332 238 81 75 

web: www.komyapi.com.tr   e-mail: info@komyapi.com.tr

KOMYAPI PREFABRİK TESİSLERİ - KONYA

Ereğli Yolu 6. Km - KONYA

Tel: 0 332 334 04 97

web: www.komyapi.com.tr  e-mail: info@komyapi.com.tr

KOMEL ENERJİ SAN. TIC. A.Ş. - KONYA

Musalla Bağları Mah. Belh Cad. Bayırözü Sokak. No:2/2 42060 / SELÇUKLU - KONYA

Tel : 0 332 236 10 10  Fax: 0 332 236 10 45

web: http://www.komel.com.tr  e-mail: info@komel.com.tr

Gıda - Hayvancılık ve Pazarlama - Grubu
GOLDA KOMBASSAN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. 

TİC. A.Ş. - KARAMAN

Konya Yolu Üzeri 2. Km. / KAZIMKARABEKİR - KARAMAN

Tel: 0 338 311 29 01 (20 hat) Fax: 0 338 311 29 00

web: www.komgida.com.tr  e-mail: info@komgida.com.tr

KARSU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş. - SAKARYA

Merkez: Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No:21 / GÜNEŞLİ - İSTANBUL 

Telefon: 0 212 489 44 45 pbx Fax: 0 212 656 30 80

web: www.kardelensu.com   e-mail: info@kardelensu.com

Fabrika: Necati Paşa Mah. İhsan Erçakır Cad. No: 21 HENDEK / ADAPAZARI - SAKARYA

Telefon: 0 264 614 96 40 - 0 264 614 89 93 Fax: 0 264 614 55 96

web: www.kardelensu.com   e-mail: info@kardelensu.com



Maden ve Yapı Malzemeleri - Grubu
KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. - KONYA

Fabrika ve Genel Müdürlük: 

Konya-Afyon Karayolu 45.Km Ladik Mevkii No:7 / SARAYÖNÜ - KONYA

Tel: 0 332 627 93 96(pbx) Fax: 0 332 627 94 00

web: www.kompen.com.tr   e-mail: kompen@kompen.com.tr

KOMPEN MERKEZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KONYA

Aydınlıkevler Mah. Muhammet İkbal Parkı Karşısı PK.192 / SELÇUKLU - KONYA

Tel: 0 332 237 84 40 (3 Hat) Fax: 0 332 235 76 48

web: www.kompen.com.tr  e-mail: merkez@kompen.com.tr

KOMPEN MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL

Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. Kat: 3 No:21 / GÜNEŞLİ / BAĞCILAR - İSTANBUL 

Tel: 0 212 655 42 42 Fax: 0 212 489 40 00

web: www.kompen.com.tr  e-mail: marmara@kompen.com.tr

KOMPEN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İZMİR

4. Sanayi Sitesi 129/15 Sk. No: 9 / BORNOVA - İZMİR

Tel: 0 232 375 41 00 Fax: 0 232 375 00 76

web: www.kompen.com.tr  e-mail: ege@kompen.com.tr

KOMPEN ANKARA TEMSİLCİĞİ - ANKARA

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 32/1 / BALGAT - ANKARA

Tel: 0 312 285 90 28 (Pbx) Fax: 0 312 285 52 09

web: www.kompen.com.tr  e-mail: ankara@kompen.com.tr

DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SAN. TİC. A.Ş. - DÜZCE

Yığılca Yolu Tokuşlar Köyü 81000 - DÜZCE

Tel: 0 380 526 28 02  Fax: 0 380 526 28 03

web: www.divapan.com.tr   e-mail: divapan@divapan.com.tr

BAUPLAST PAZARLAMA İNŞAAT MALZEMELERİ 

PLASTİK SAN.  İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. - İSTANBUL

Merkez: Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No:21 Kat: 2  GÜNEŞLİ / BAĞCILAR - İSTANBUL

Tel: 0 212 630 24 00  Fax: 0 212 630 52 76

web: www.bauplast.com   e-mail: bauplast@bauplast.com

Şube: Musalla Bağları Mah. Belh Kavşağı Cad. No:61 / SELÇUKLU - KONYA

Tel: 0 332 444 22 28   (pbx) Fax: 0 332 235 44 81

web: www.bauplast.com   e-mail: bauplast@bauplast.com

KOMBASSAN MERMER MADEN İŞLETMELERİ - KONYA

Tatlıcak Mah. Umurlu Sok. Konimsan Sanayi Sitesi No: 16  / KARATAY - KONYA

web: www..adacal.com.tr  e-mail: konya@adacal.com.tr

Tel: 0 332 355 22 22   Fax: 0 332 355 13 18

ADAÇAL ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SAN. TİC. A.Ş. - AFYON

Menderes Mah. Bayat Cad. No: 150/1 / EMİRDAĞ - AFYON

Tel: 0 272 442 83 20-24  Fax : 0 272 442 78 29

web: www.adacal.com.tr   e-mail: adacal@adacal.com.tr

HİSAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş. - AKSARAY

Konya Yolu 15. Km. 68500 - AKSARAY

Tel: 0 382 237 32 00  Fax: 0 382 237 32 09-10

web: www.hisarmaden.com  e-mail: hisarmaden@hisarmaden.com

HİSAR MADENCİLİK - AYDIN

Astim Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 56 09010 - AYDIN

Tel: 0 256 218 51 05 Fax: 0 256 218 51 07

web: www.hisarmaden.com   e-mail: hisarmaden@hisarmaden.com

Turizm Grubu
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC. A.Ş. - KONYA

BERA ALANYA OTEL - ANTALYA

Merkez Mah. Kuyumcu Cad. Kulak Mevkii No:12  07400 / KONAKLI / ALANYA - ANTALYA

Tel: 0 242 444 23 72 - 0 242 510 05 00 Fax: 0 242 565 14 04

web: www.bera.com.tr   e-mail: alanya@bera.com.tr

BERA KONYA OTEL - KONYA

Bera Holding  Gökdelen Karşısı / SELÇUKLU - KONYA

Tel: 0 332 238 10 90  Fax: 0 332 238 10 99

web: www.bera.com.tr  e-mail: info@bera.com.tr

Tekstil Ürünleri
KOVEKA TEKSTİL SAN. DIŞ TİC. A.Ş. -  TEKİRDAĞ

Merkez: Beğlar Mh. Osmanpaşa Cad. No: 21 34540  GÜNEŞLİ / BAĞCILAR - İSTANBUL

Tel: 0 212 655 20 22  Fax: 0 212 655 75 25 (Santral)

Fabrika: Veli Meşe Organize Sanayi Bölgesi 210. Sok. No: 1 ERGENE - TEKİRDAĞ

Tel: 0 282 676 42 37 (pbx) Fax: 0 282 676 42 50

web: www.koveka.com.tr  e-mail: koveka@koveka.com.tr







Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No: 12   Selçuklu / KONYA
Tel: 0332 221 20 00  -  Faks: 0332 236 43 40

www.beraholding.com.tr


