
Kurulduğu 1990 yılından bu yana sektöre yön 
veren yatırımlarıyla başarılı büyüme grafiği 

ortaya koyan ve 2016 yılında İSO 500’de ilk 
100’de 79. sırada yer alan ASAŞ’ın yeni 
Genel Müdürü Derya HATİBOĞLU oldu.

Firmanın, Sakarya Bölgesinde 800.000 m² alan üzerine 
kurulu, 350.00m² lik kapalı alana sahip son teknolojiyle 
donatılmıș 5 üretim tesisinde ve İstanbul’da genel merkezinde 
2.300’den fazla çalıșan istihdam ediliyor. Bünyesindeki Ar-Ge 
merkezi ile ülkenin dıșa bağımlılığını azaltmaya, ihracat hacmini 
arttırmaya yönelik projeler geliștiren firma son dönemde 
sektöründe CERN’e tedarikçi olan tek firması olmasıyla, 
haberleșme uydularının yerlileșmesine verdiği destekle ve 
Mat4Rail Projesi ile HORIZON 2020 Shift to Rail programına 
kabul edilen ilk Türk firması olmasıyla da adından söz 
ettirmiști. Sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan firma, 
çocukların gelișimine katkı sağlamak için ASAȘ Basketbol 
kulübünü hayata geçirmiș; sanata ve sanatçıya destek vermek 
için kurduğu ASAȘSANAT bünyesinde profesyonel sanatçılara 
ve çocuklara yönelik alüminyum heykel yarıșması organize 
etmiști.

Derya HATİBOĞLU Hakkında
1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İșletme Bölümü’nden 

mezun olan Derya HATİBOĞLU, iș 
hayatına Ernst & Young șirketinde 
adım attı. Ardından 1995 yılında 
Alcatel Teletaș șirketinde çalıșmaya 
bașladı ve 4,5 yıl boyunca șirket 
merkezi Belçika’da yurtdıșı görevinde 

bulundu. 2002 yılında Türkiye’ye 
Finanstan Sorumlu İcra Kurulu 

Bașkan Yardımcısı olarak 
dönerek, 2005 – 2009 
yılları arasında Genel 
Müdür olarak görev yaptı. 
2009 yılından itibaren 
çalıștığı Vodafone’da 
son olarak Finanstan 
Sorumlu İcra Kurulu 
Bașkan Yardımcılığı 
görevinde bulunan 
HATİBOĞLU, ASAȘ’ın 
yeni genel müdürü oldu.

Derya HATİBOĞLU Has Become the New General Manager of ASAȘ

Since its establishment in 1990, presented a successful growth graph 
by directing the sector with its investments and ranked 79th in the fi rst 
100 in the ISO 500 in 2016 ASAȘ’s new General Manager has become 
Derya HATİBOGLU.

Derya HATİBOĞLU, ASAȘ’ın 
Yeni Genel Müdürü Oldu
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 Yıllardır Yapı Fuarı’nın katılımcısı olan 
Çetin Cıvata, Türkiye’den ve çevre ülkelerden 

ziyaretçi alan Yapı Fuarı’nda bu sene de 
yerini aldı.  

Çetin Cıvata Yapı Fuarı’nda

Ürettikleri ürünlerin yapı - inșaat sektöründe yüksek 
miktarda kullanıldığı için fuarın önemli olduğunu belirten 
Çetin Cıvata sözcüsü: “Yapı Fuarı’nda çok farklı ülkelerden 
ziyaretçiler ile tanıșma fırsatı bulunabiliyor. Bu da ihracatın 
geliștirilebilmesi adına önemli. Hem yurtiçinde hem yurtdıșında 
birçok fuara katılımcı olarak katılıyoruz” dedi. Ülkemizin 
büyümesi ve gelișmesi için ticaret hacminin büyümesi 
gerektiğini belirten yetkiler, bunun sağlanabilmesi için fuarların 
büyük bir yardımcı olduğunu söylediler. Hem yeni müșteri 
bulabilmek hem de devamlı müșteriler ile ticari bağları 
güçlendirebilmek adına fuarlar bir fırsat olarak görülüyor. 

Yapı Fuarı’nda yoğun olarak yalıtım, tesisat, asansör, 
doğrama, iç yapı dekorasyon, aydınlatma, nalburiye, 
yapısal çelik ve prefabrike yapılar gibi birçok ürünün üretici 
ve satıcılarına erișim sağlanabiliyor. Düzenlendiği ilk yıldan 
günümüze kadar geçen sürede sektör profesyonellerinin 
verdikleri destek ve katkıyla her yıl büyüyerek katılımcı ve 
ziyaretçi sayısını arttırmayı bașarıyor. Tüm yapı malzemelerinin 
tanıtılacağı fuarda Çetin Cıvata Tüyap Fuar Merkezi’nde
2. Salonda yer aldı.

Çetin Cıvata is in the Construction Fair

Çetin Cıvata who has participated in the Construction Fair for many 
years, has took its place in the Construction Fair again this year which 
has visitors from Turkey and neighboring countries.  


