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TARİHÇE

KOMAŞ Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olup, 

sermayesinin %99,44’ü Türkiye Diyanet Vakfı’na aittir.

Kocatepe Camii inşaatının Türkiye Diyanet Vakfına devredilmesini müteakip, ticari faaliyet konusu işlerinin doğrudan Vakıf eliyle 

yürütülmesinin zorluk ve sakıncaları anlaşılmıştır. Bu problemlerin aşılabilmesi gayesiyle Türkiye Diyanet Vakfı’nın ticari faaliyetlerinin, 

hem doğrudan kendi sevk ve idaresinde yaptırılabileceği, hem de bu işler neticesinde elde edilecek kârın doğrudan kendisine 

döneceği şirketler vasıtasıyla yürütülmesi yönünde bir tasarrufta bulunularak, 25.05.1983 tarihinden itibaren Vakıf iştiraki şirketler 

kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfının tek bir şirket ile inşaat sektöründe başladığı ticari faaliyetleri, zamanla oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 

genişleyerek turizm, eğitim, gıda, mağazacılık, ahşap doğrama dekorasyon, sağlık, neşriyat ve pazarlama gibi sektörlerde faaliyet 

gösteren dört yeni şirketin kurulması ile genişlemiştir. Farklı ünvanlarla farklı sektörlerde hizmet vermeye başlayan Vakıf iştiraki 

şirketler olan GİNTAŞ AŞ, KOMAŞ AŞ, VETAŞ AŞ, DİVANTAŞ AŞ ve 29 MAYIS AŞ 2001 yılında güçlerini KOMAŞ Kocatepe Modern 

Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi altında birleştirilerek, faaliyetlerinin tümünü tek çatı altında, tek vücut olarak 

daha güçlü kadrolar ve sağlam adımlarla devam ettirmişlerdir. 

Türkiye Diyanet Vakfına hizmet ve destek için kurulmuş olan ve 36 yıla varan bir süredir varlığını bu bilinçle devam ettiren KOMAŞ 

AŞ, kazanılmış olan tecrübe ve deneyimlerin, şirketin kuruluş maksadının her zaman göz önünde bulundurulmak suretiyle 

değerlendirilmesi sonucunda, günümüzde iştigal ettiği sektörlerin tümünde vermiş olduğu hizmet kalitesiyle kendisini ispat etmiş, 

markalaşmış ve güvenilir bir konuma gelmiş; ticaret hayatında sağlam adımlarla ilerleyen, farklı sektörlerde faaliyet gösterip bu 

sektörlerin her birinde kârlılığını günden güne arttıran,  başarılı ve profesyonel bir ticari işletme şeklini almıştır.

ŞİRKETİN ANA FAALİYET ALANLARI
• İnşaat
• Turizm
• Sağlık Turizmi
• Ahşap Sanatları
• Uluborlu Tesisleri
• Kafeterya
• Sigorta

• Eğitim
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K O M A Ş  A . Ş . 
B İ R  T Ü R K İ Y E 

D İ Y A N E T  V A K F I 
K U R U L U Ş U D U R .

Kadim medeniyetimizin eğitim, 
kültür, sanat ve mimarisini; Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın misyonunu tamamlayıcı 
şekilde, geliştirmek, zenginleştirmek 
ve yaymak maksadıyla sınai ve ticari 
faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyet gösterdiği alanlarda 
referans alınan öncü firma olmak.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

01

02

Toplumsal Fayda

Örfe ve Toplumsal Değerlere 
Saygı

Ticarilik

Kârlılık Ve Verimlilik

Sürdürülebilirlik

Hesap Verebilirlik

Erdemli Rekabet

İLKELERİMİZ
03
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İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 

KOMAŞ tarafından; inşaat sektöründe 36 yıla yaklaşan bir süreçte 
edinilmiş teknik bilgi, tecrübe ve donanım ile yurt içi ve yurt dışında 
her türlü proje, müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti verilmektedir.

Ağırlıklı olarak dini yapılar üzerinde ihtisaslaşan KOMAŞ tarafından,  
çok sayıda cami, Kur’an Kursu, müftülük sitesi, öğrenci yurdu, 
okul, iş merkezi, misafirhane, hastane vb. inşaatlar projeleri de 
dâhil olmak üzere, anahtar teslimi olarak tamamlanmıştır. Eski eser 
restorasyonları, betonarme ve deprem güçlendirmeleri, tadilatlar ve 
bakım onarım işleri konularında da KOMAŞ, göz ardı edilemeyecek 
kadar ciddi tecrübelere sahiptir. 

KOMAŞ, yurt içi ve yurt dışında taahhüdü altındaki tüm işlerde 
istenen hizmet kalitesini, en kısa sürede ve en düşük maliyetler ile 
yakalamayı amaçlamaktadır. Taahhüdü altındaki inşaat ve proje 
işlerini aracılar ve müteahhit firmalar kullanmaksızın, emanet usulü 
ile doğrudan kendisi yürütmektedir. İnşaatlarda gerekli her türlü 
malzeme doğrudan KOMAŞ AŞ tarafından temin edilmekte, işçilikler 
ise doğrudan her biri konusunda uzman, farklı taşeron ekipler 
marifetiyle yaptırılmaktadır. Böylece en iyi kalitenin, en düşük bedel 
ile en kısa sürede tamamlanabilmesi sağlanmaktadır. 

• Kubbeli ve Çatılı Her Türlü Cami ve Dini Yapılar,

• Kamu ve Sosyal Hizmet Binaları,

• Konut, Sağlık ve Ticari Tesisler,

• Eğitim Tesisleri ve Yurt Binaları,

Proje, inşaat ve müşavirlik alanlarında ağırlıklı olarak hizmet verilen ve 
ihtisaslaşılan alanlar:
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LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC



CAMİ İNŞAATLARI 
Dini yapılar, özellikle de cami projeleri ve inşaatları konusundaki tecrübesiyle 
bir muadili daha bulunmayan KOMAŞ tarafından, ağırlıklı olarak Türkiye 
Diyanet Vakfı ve Müftülükler bünyesinde faaliyet göstermenin verdiği 
deneyim ve birikimlerle; proje aşamasından itibaren ihtiyaç ve beklentilerin, 
en uygun çözümlerle, en ekonomik ve estetik şekillerde karşılanabilmesi 
sağlanmaktadır.  Özellikle son dönemde, projelendirilen ve inşa edilen 
yapılarda bir kurum kimliği kazandırılabilmesi hedeflenerek, çalışmalar bu 
doğrultuda devam ettirilmiştir. 

Bugüne kadar KOMAŞ bünyesinde yürütülen cami inşaatlarından bazıları 
şunlardır:

• Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii – Kırgızistan
• Lefkoşe Hala Sultan Camii- KKTC
• Tiran Namazgâh Camii –Arnavutluk
• Üsküp Çayır Tophane Camii – Makedonya
• Etimesgut 3.Hava İkmal Camii -Ankara
• Moskova Merkez Camii İç Dekorasyon İşleri – Rusya
• Minsk Camii  -Belarus
• Akmescit Seyyit Settar Camii Ve Külliyesi - Kırım
• Patnos Camii- Ağrı
• Kahramankazan Belediyesi Köprübaşı Camii-Ankara
• Serhat Ulu Camii –Ardahan
• Afşin Eshab-ı Kehf Camii-Kahramanmaraş
• Kocatepe Camii Tadilat ve Onarım İnşaatı – Ankara
• İncek H. Remzi Balkanlı Camii Ve Müştemilatı- Ankara
• Girne Nurettin Ersin Paşa Camii Ve Müştemilatı - KKTC
• Kazım Karabekir Camii Ve Müştemilatı – Nahcivan
• Malazgirt Alparslan 1071 Zafer Camii Ve Müştemilatı -Muş
• Sapar Murat Türkmenbaşı Kıpçak Obası Camii Ve Müştemilatı - Türkmenistan
• Ahmet Hamdi Akseki Camii Cenaze Alanı Düzenleme İşleri-Ankara
• Gaziantep Hacı Perihan Kıymık Camii Kaba İnşaatı –Gaziantep
• Saffan Bin Muattal Camii Ve Külliyesi Kısmi İnşaatı–Adıyaman
• Hoca Nebi Mescidi-Antalya
• Nur Camii Ve Külliyesi Subasman İnşaatı –Kırıkkale
• Akşemsettin Meydan Camii Subasman İnşaatı - Çorum
• Dikmen Rıfat Börekçi Camii Tadilat Ve Onarım İşleri - Ankara
• Bakü Şehitlik Camii Ve Müştemilatı – Azerbaycan
• Karaçukur Salih Gürkan Camii Ve Müştemilatı –Azerbaycan
• Yevlak Çorumlular Camii Ve Müştemilatı – Azerbaycan
• Kusar Mustafa Kazdal Camii Ve Müştemilatı – Azerbaycan
• Leki Camii Ve Müştemilatı – Azerbaycan
• Bakü Tevfik Kulaksızoğlu Camii Kaba İnşaatı – Azerbaycan
• Almaatı Talgar Camii Kaba İnşaatı – Kazakistan
• Almaatı Miçurin Camii Kaba İnşaatı – Kazakistan
• Kuba Mescidi Tamirat Ve Onarım İşleri – Azerbaycan LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC
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ETİMESGUT 3.HAVA İKMAL CAMİİ - ANKARA



ETİMESGUT 3. HAVA İKMAL CAMİİ – ANKARAMOSKOVA MERKEZ CAMİİ-RUSYA

 MINSK CAMİİ - BELARUS
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LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC

LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC

LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC



LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ - KKTC
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BİŞKEK CUMHURİYET MERKEZ İMAM SERAHSİ CAMİİ – KIRGIZİSTAN 

BİŞKEK CUMHURİYET MERKEZ İMAM SERAHSİ CAMİİ – KIRGIZİSTAN BİŞKEK CUMHURİYET MERKEZ İMAM SERAHSİ CAMİİ – KIRGIZİSTAN 

BİŞKEK CUMHURİYET MERKEZ İMAM SERAHSİ CAMİİ – KIRGIZİSTAN 



BİŞKEK CUMHURİYET MERKEZ İMAM SERAHSİ CAMİİ – KIRGIZİSTAN 
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GAZİANTEP MÜFTÜLÜĞÜ



KAMU VE HİZMET
BİNALARI
İNŞAAT FAALİYETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına ait muhtelif hizmet 
binalarının projelendirme, inşaat, bakım ve onarımları KOMAŞ tarafından, 
kurumların istediği çözümler dâhilinde yürütülmektedir. 

Bugüne kadar yapımı tamamlanan ve teslim edilen kamu ve hizmet 
binaları şunlardır:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU - ANKARA 

• Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binaları -Ankara

• Ankara Müftülüğü Hizmet Binaları -Ankara

• Çankaya Müftülüğü Hizmet Binası -Ankara

• Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu –Ankara

• TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi Hizmet Binası - Ankara

• TDV Kagem Hizmet Binası –Ankara

• TDV Genel Merkez Tadilat İşleri – Ankara

• TDV Olgunlar Sokak Ek Hizmet Binası –Ankara

• TDV Hizmet Binaları B ve C Bloklar – Ankara

• TDV Antalya Yayınevi -Antalya

• Gaziantep Müftülük Sitesi –Gaziantep

• Tosya Müftülük Sitesi  -Kastamonu

• Gönen Müftülük Sitesi  –Balıkesir

• Habur Hac Konaklama Tesisleri –Şırnak

• İSAM Bağlarbaşı Ek Hizmet Binası –İstanbul

• TDV Eskişehir Yolu Çiftlik Tesisleri Tadilat ve Onarım İşleri-Ankara

• Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı Tadilat ve Onarım İşleri-Ankara

• D.İ.B. Hac Umre Genel Müdürlüğü Hizmet Binası -Ankara
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU – ANKARA 

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ – ANKARA

GAZİANTEP MÜFTÜLÜĞÜ



NİZİP ÇANAKÇI KÖYÜ YATILI KUR’AN KURSU – GAZİANTEP 
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TDV KAZIM KARABEKİR CADDESİ KIZ ÖĞRENCİ YURT BİNASI – ANKARA 



EĞİTİM VE YURT
BİNASI İNŞAATLARI
• TDV Mediha Eldem Sokak Akademi Binası -Ankara

• TDV Kazım Karabekir Caddesi Kız Öğrenci Yurt Binası –Ankara

• TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurt Binası  – Ankara

• TDV Çobançeşme 15 Temmuz Erkek Öğrenci Yurt Binası  –İstanbul 

• Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ek Bina  – Ankara

• İlahiyat Fakültesi  – Türkmenistan 

• TDV Osmangazi Erkek Öğrenci Yurt Binası  - Bursa

• TDV Konya Erkek Öğrenci Yurt Binası  – Konya

• TDV Kastamonu Kız Öğrenci Yurt Binası  – Kastamonu 

• TDV Bozyazı Erkek Öğrenci Yurt Binası  – Mersin

• Nizip Çanakçı Köyü Yatılı Kur’an Kursu Binası  – Gaziantep 

• İhsangazi Kur’an Kursu Lojman ve Misafirhane Binası  – Kastamonu

• Necip Kabataş Kız Kur’an Kursu Tadilat ve Onarım İşleri -İstanbul

• Asım Cula Yatılı Bölge Kur’an Kursu Binası  – Antalya

• Gebizli Eğitim Merkezi ve Konferans Salonu Tadilat İşleri –Antalya

• Bornova Koleji Tadilat, Bakım, Onarım ve Betonarme Güçlendirme 
İşleri-İzmir

• Reyyan Anaokulu Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri-Ankara
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TDV ALTINDAĞ ERKEK ÖĞRENCİ YURT BİNASI - ANKARA



BORNOVA KOLEJİTDV OSMANGAZİ ERKEK ÖĞRENCİ YURT BİNASI – BURSA

TDV ÇOBANÇEŞME 15 TEMMUZ ERKEK ÖĞRENCİ YURT BİNASI – İSTANBUL 
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TDV MEDİHA ELDEM SOKAK AKADEMİ BİNASI - ANKARA 

TDV MEDİHA ELDEM SOKAK AKADEMİ BİNASI – ANKARA 

TDV MEDİHA ELDEM SOKAK AKADEMİ BİNASI - ANKARA 



TDV MEDİHA ELDEM SOKAK AKADEMİ BİNASI - ANKARA 
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KOMAŞ A.Ş. GENEL MERKEZ – ANKARA 



KONUT VE TİCARİ
BİNA İNŞAATLARI
KOMAŞ tarafından dini yapılarda olduğu kadar farklı sektörlerdeki ticari 
yapılar ile ilgili gelen talepler doğrultusunda proje ve inşaat hizmetleri de 
verilmektedir.  Aynı zamanda mevcut binaların, talepler doğrultusunda 
her türlü yenileme, tadilat,  onarım ve tefrişatları da yapılmaktadır. 

Bugüne kadar yapımı tamamlan ve teslim edilen konut ve ticari bina 
inşaatlarımız şunlardır:

KOMAŞ A.Ş. GENEL MERKEZ – ANKARA 

• Bankacı Sokak Diyanet Evi İnşaatı-Ankara

• KOMAŞ Genel Merkez Binası – Ankara

• Vahdettin Koruluğu Köşkleri Restorasyonları -İstanbul

• Orhangazi Doğan Güllü İş Merkezi – Bursa

• TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi Ostim Matbaası – Ankara

• 29 Mayıs Hastanesi Hizmet Binaları –Ankara

• 29 Mayıs Hastanesi Hizmet Binaları – İstanbul

• Kırlangıç Caddesi Lojman Binası-Ankara

• Tunalı Hilmi Caddesi Saniye Tunç Apartmanı -Ankara

• Uluborlu Soğuk Hava Tesisleri ve Müştemilatı -Isparta

• KOMAŞ Kazan Ahşap Sanatları ve Dekorasyon Şubesi Tadilat İşleri –

Ankara
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BANKACI SOKAK DİYANET EVİ  - ANKARA 

BANKACI SOKAK DİYANET EVİ  - ANKARA BANKACI SOKAK DİYANET EVİ  - ANKARA 

BANKACI SOKAK DİYANET EVİ  - ANKARA 



BANKACI SOKAK DİYANET EVİ  - ANKARA 
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TİCARİ FAALİYETLER
KOMAŞ’ın 36 yıllık ticari deneyimi ve birikimi ile kazandığı tecrübe ve 
ticari kapasitesi, sürekli artarak yeni boyutlar kazanmaktadır. 

KOMAŞ AŞ tarafından kazanılmış tecrübeler ile, tasarımları doğrudan 
KOMAŞ AŞ tarafından yapılan; Hac ve Umre Organizasyonlarında 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacı adaylarına verilen seyahat 
valizi, pasaport el çantası, hijyenik koruyucu maskeler, kimlik askıları, 
Türk bayrak armaları vb. malzemelerin KOMAŞ AŞ tarafından 
doğrudan üretimleri yaptırılmak suretiyle; problemsiz bir şekilde 
teslimleri gerçekleştirilmektedir. Son 10 yıllık sürede 905.850 adet 
seyahat valizinin imalatı doğrudan KOMAŞ tarafından yaptırılarak, hacı 
adaylarına teslimi sağlanmıştır. 

Başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarının yardım paketi vb. temin-tedarik ihaleleri yakından takip 
edilmektedir. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD, TOBB ve 
Keçiören Belediyesi vb. kurumların yardım paket ihaleleri alınarak; 
Uluborlu Lojistik Tesislerimizde temin, hazırlık ve paketleme işlemleri 
yapılmış ve akabinde ihtiyaç sahiplerine teslimleri gerçekleştirilmiştir.  
Bu kapsamda son 5 yılda, 328 bin yardım kolisinin, 320 tır ile ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasında, KOMAŞ’ın da önemli bir hizmet ve katkısı 
olmuştur.   

Ticari faaliyetler kapsamında hizmet veren KOMAŞ Şube ve Birimlerimiz 
şunlardır: 

• Turizm Seyahat Acenteleri ( GİNTAŞ, KOMAŞ, DİVANTAŞ)
• Geleneksel Ahşap Sanatları ve Cami Dekorasyon Şubesi
• Uluborlu Soğuk Hava Deposu ve Lojistik Tesisleri
• Diyanet İşleri Başkanlığı Kafeterya Şubeleri
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AHŞAP DOĞRAMA VE 
DEKORASYON İŞLERİ

İnşaat sektöründe faaliyet gösterilirken, ahşap imalatları yapan bir atölyeye 
de sahip olmanın sağlayacağı avantajlar göz önünde bulundurularak, 1991 
yılında Ahşap Dekorasyon Atölyesi kurulmuştur.

Kuruluş aşamalarında kapı, doğrama gibi yapı elemanlarının imalatı 
hedeflenerek başlanan üretim sürecinde, daha sonra sektördeki 
boşluk, ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda; Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinden günümüze kadar ulaşmış, kültürümüzün bir parçası olan 
Geleneksel Türk-İslam Sanatları motiflerini ahşaba işleyerek eşsiz eserler 
kazandırılmıştır.  

Bilgi, tecrübe, maharet ve sabır gerektiren bu işte, kurum bünyesinde 
Türk-İslam El Sanatlarına uygun olarak yetişmiş ahşap ustalarının, yılların 
getirmiş olduğu deneyimler ve birikimleri ahşaba aktarmalarıyla mihrap, 
minber, kürsü, rahle, kündekari kapı gibi sanat değeri olan imalatların 
tasarım ve üretimleri yapılmaktadır. Bu sanatsal faaliyetler ile doğrudan 
bağlantılı olarak, kültürel zenginliğimizin bir parçası olan tarihi cami, köşk 
ve ahşap yapıların zaman içerisinde yıpranan ahşap unsurlarının da restore 
edilerek yenilenmesi ve bu eserlerin orijinalliğinin bozulmadan geçmişten 
geleceğe aktarılması sağlanmaktadır.

İş hacmindeki büyüme neticesinde, 2015 yılından itibaren, mülkiyeti 
KOMAŞ’a ait, Kahramankazan, Keresteciler Sanayi Sitesi içerisinde yer 
alan modern ve teknolojik donanımlara sahip fabrikasında faaliyetlerini 
sürdüren işletmede; ahşap kündekari, oyma, sedef marküteri gibi bilgi ve 
ihtisas gerektiren geleneksel sanatların yanı sıra; talepler doğrultusunda 
her türlü ahşap mobilya, doğrama, dekorasyon işleri de (kamu-özel hizmet 
binaları, hastane, eğitim tesisleri, öğrenci yurtları konferans salonları, konut 
vb. yapıların her türlü mobilya, doğrama ve dekorasyon işleri projelendirme 
mühendislik hizmeti ve imalatları) profesyonelce yapılmaktadır. 

Kuruluş aşamasında sadece kurum içine hizmet etmesi düşünülen 
işletme, sunulan hizmet ve ürün kalitesiyle bulunduğu sektörde, gerek yurt 
içinde gerekse dünyanın dört bir köşesine de hizmet veren, geleneksel 
sanatlarımızı gururla farklı coğrafyalara taşıyan, markalaşmış, aranılan ve 
güvenilir bir noktaya ulaşmıştır. En son teknoloji kullanılan fabrikada yılların 
tecrübe ve deneyimiyle ahşap sanata dönüştürülmektedir.
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ETİMESGUT 3. HAVA İKMAL CAMİİ  - ANKARA 



T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI MESCİDİ - ANKARAETİMESGUT 3. HAVA İKMAL CAMİİ - ANKARA

ANGORA EVLERİ CAMİİ – ANKARA 



w
w

w
.k

o
m

a
s-

a
s.c

o
m

.tr

36

MAMAK KIZILIRMAK CAMİİ – ANKARA

LEFKOŞE HALA SULTAN CAMİİ – KKTC 



BANKACI SOKAK DİYANET EVİ – ANKARA RAHLE

TDV GENEL MERKEZ – ANKARA TDV KAZIM KARABEKİR CADDESİ KIZ ÖĞRENCİ YURT BİNASI – ANKARA
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ASİL KENT RAHMET CAMİİ - İZMİT



MOSKOVA MERKEZ CAMİİ – RUSYA ALLAHU EKBER CAMİİ – İSTANBUL 

MAMAK BELEDİYESİ CAĞLAYAN MAHALLESİ CAMİİ – ANKARA 
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GİNTAŞ TURİZM VE 
SEYAHAT ACENTESİ

DİVANTAŞ TURİZM VE SEYAHAT
ACENTESİ - KOMAŞ TURİZM VE
SEYAHAT ACENTESİ

1991 yılında faaliyete başlayan Gintaş Turizm ve Seyahat Acentesi, başta 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çeşitli 
kişi, kurum ve kuruluşlara uçak bileti satışı, havaalanı transferi, kongre 
organizasyonları, seyahat organizasyonları ve TCDD bilet satış alanlarında 
hizmet vermektedir. Bu kapsamda 7/24 hizmet anlayışı ile faaliyetlerin 
sürdürüldüğü acentede, hizmet alan tüm kişi ve kuruluşlara saat ya da 
gün mefhumu olmaksızın, daima kaliteli hizmet sunulmaya çalışılmakta; 
oluşabilecek sorunlar anında giderilmektedir.

IATA üyesi ‘A-Grubu Seyahat Acentesi’ belgesine haiz Acente, Türk Hava 
Yolları başta olmak üzere tüm IATA üyesi olan Hava Yolu şirketleri ile IATA 
üyesi olmayan Pegasus, Sun Express,  Atlasglobal ve Onur Air gibi birçok 
hava yolu şirketinin yetkili acentesi konumundadır.

Seyahat Acentesi yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
ile, işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu çalışmalar ve özellikle ‘Umre 
Organizasyonları’ kapsamında önemli bir görev ve sorumluluk üstlenmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde 
yürütülen umre faaliyetleri kapsamında iş kapasitesinin muhafazası ve hatta 
arttırılması hedeflenerek; 2018 yılı başında DİVANTAŞ TURİZM ve KOMAŞ 
TURİZM ünvanlı iki yeni turizm acentesi faaliyete başlamıştır.
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ULUBORLU LOJİSTİK
TESİSLERİ
Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 28.752 m² alan üzerine kurulu olan 
tesislerde, 7.250 ton meyve depolama kapasitesine sahip soğuk hava 
deposu bulunmaktadır. Tesiste bununla beraber 1.420 m² kapalı alana 
sahip plastik kasa üretim sahası, malzeme depoları, stok alanları, 12 
dairelik lojmanı ve 8.000 m² meyve bahçesi bulunmaktadır.  Kurulduğu 
1982 yılından bu yana bölge halkının güvenini kazanmış, kurumsal yapısı, 
hizmet anlayışı, tesis kapasitesi, teknolojik donanımı ve yenilenen araç 
filosu ile bölgenin en önemli ticari tesislerinden biri haline gelmiştir.  

Başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere, hizmet verilen resmi kurum ve 
STK’lar için, KOMAŞ tarafından taahhüt edilen bütün yardım paketlerinin 
hazırlık, üretim ve paketlemeleri bu tesis bünyesinde yürütülmektedir.
Tesislerde son yıllarda faaliyete geçirilen 2 adet servo plastik enjeksiyon 
makinesi ile bölgede meyvecilik sektöründe yoğun talep gören farklı 
çeşit, kalite ve boyuttaki meyve kasalarının imalatı ve satışına başlanmıştır. 
İşletmenin kendi ihtiyacı ve dışarıdan gelen talepler doğrultusunda son 
iki yıllık dönemde toplam 2 milyonun üzerinde kasanın üretimi ve satışı 
gerçekleştirilmiştir. 

Tesisler, fiziki yapısının da müsait olması hasebiyle KOMAŞ bünyesinde 
yürütülen inşaat faaliyetleri ile ilgili bütün şantiyelerin alet edevatlarının, 
demirbaş ve malzemelerinin muhafaza edildiği bir depo alanı ve lojistik 
merkez olarak da kullanılmaktadır.
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KAFETERYA
Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Binası bünyesinde yer alan kafeterya ve market işletmesinde, fiziki yapı ve sunulan hizmet anlayışı ile başta 
Diyanet Başkanlığı personeli olmak üzere buraya gelen misafirler için, kaliteli bir hizmet sunumu ve müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

• Hizmette 15 yıla varan tecrübe,
• Deneyimli uzman personeli,
• Güler yüzlü hizmet anlayışı,
• Taviz verilmeyen kalite, lezzet ve temizlik ilkeleri,
• HELAL Sertifikalı ürün kullanımı,
• 60 kişilik ferah ve nezih yemek salonu,
• İftar ve özel davetlerde toplu organizasyonlar,
• Odalara paket servis hizmeti,
• Kredi Kartı ile ödeme,
• 08.00-19.30 saatleri arasında kesintisiz hizmet.
• Yerinde kendi üretimimiz taze ürünler,
• Sıcak poğaça, simit, börek çeşitleri,
• Günün special çorbası,

• Kahvaltı servisi,
• Lezzetli ızgara, pide, lahmacun çeşitleri,
• Meşhur et dönerimiz,
• Şerbetli ve sütlü tatlı çeşitlerimiz,
• Soğuk, sıcak içecek çeşitlerimiz,
• Akşamları zengin etli yemek menüleri.
• İhtiyacınız olacak her şeyi bulabileceğiniz marketimiz,
• Temel tüketim ürünleri,
• Kişisel temizlik ve bakım ürünleri,
• Kuruyemiş çeşitleri,
• Soğuk meşrubat çeşitleri,
• Kırtasiye ürünleri,
• GSM operatörleri, kontör yükleme.

KÜTÜPHANE KAFETERYA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Binası bünyesinde yer alan kafeterya ve market işletmesinde, fiziki yapısı ve sunulan hizmet anlayışı ile 
başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere buraya gelen misafirler için, kaliteli bir ürün-hizmet sunumu ve müşteri memnuniyeti 
hedeflenmektedir. Helal gıda sertifikalı ürünleri, yenilenen konsepti ve deneyimli uzman personeli ile tercih edilen ve beğenilen bir işletmedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde hizmete açılan Kütüphane binasının girişinde yer alan kafe-bistro tarzı mekânda, 2018 Eylül ayından itibaren 
hizmet verilmeye başlanmıştır. Ürün-hizmet kalitesinden taviz vermeden kütüphaneye gelen ziyaretçilere de müşteri memnuniyetini esas alan bir 
çalışma yürütülmektedir.  
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Telefon: 0312 466 01 01
Faks: 0312 466 01 09
gintasturizm@komas-as.com.tr
www.turizm.komasas.com

Telefon:  0312 348 28 02
Faks: 0312 348 67 77
bilgi@komas-as.com.tr
www.ahsap.komasas.com

Telefon: 0246 531 32 08
Faks: 0246 531 32 05
bilgi@komas-as.com.tr
www.komasuluborlu.com.tr

Telefon: 0312 284 48 22
Faks: 0312 284 48 22
bilgi@komas-as.com.tr 

Telefon: 0312 466 01 01
Faks: 0312 260 17 17
gintassaglik@komas-as.com.tr
www.gintassaglik.com

Telefon: 0312 466 72 75
bilgi@gintassigorta.com
www.gintassigorta.com

Telefon: 0312 417 75 54
Faks: 0312 466 01 09
gintasturizm@komas-as.com.tr

Restoran Kafe Market

Telefon: 0312 417 73 17 
Faks: 0312 466 01 09
gintasturizm@komas-as.com.tr



KOMAŞ A.Ş. BİR TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURULUŞUDUR.



Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Cad. No: 21
06680 Çankaya / Ankara - TÜRKİYE

Telefon: +90 (312) 425 24 43
Faks: +90 (312) 425 44 94

bilgi@komas-as.com.tr - www. komas-as.com.tr

KOMAŞ Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.




