




“Gazbeton Üreticileri Birliği Derneği” 
Kasım 1990 tarihinde, ülkemizdeki 
gazbeton yapı malzeme ve elemanları 
üreticisi Firmalar tarafından kuruldu.

Daha sonra derneğin ismi 20.11.2000 gün ve 2000 /1826 
sayılı karar ile Bakanlar Kurulu tarafından verilen izin 
uyarınca, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB)  oldu.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB)’ün amacı; üye 
kurulușların ortak sorunlarına çözüm arama, mesleki 
ilerleme ve sektörel dayanıșmayı sağlama amacı ile teknik 
ve ekonomik gelișmeleri ulusal çıkarlar doğrultusunda 
yönlendirmektir.

TÜRKİYE 
GAZBETON 
ÜRETİCİLERİ 
BİRLİĞİ

 Birlik, üyelerinin        
 güçlerini bir araya        
 getirerek;
•  Ülkemizdeki ısınma amaçlı enerji israfına dikkat çekmeyi, bu israfın yol   
 açtığı ekonomik kaybı ve çevre kirliliğini önlemek için binalarda ısı yalıtımı   
 kurallarına uyulmasını sağlamayı,

•  Deprem kușağı üzerinde bulunan ülkemizde deprem yönetmeliklerine   
 uygun çağdaș ve güvenli yapılar inșa edilmesini teșvik etmeyi,

•  Dıș ülkelerdeki kurulușlarla iletișim kurarak bu alandaki teknolojik    
 gelișmeleri izlemeyi ve ülkemizdeki gazbeton üretiminin dünya    
 standartlarının üzerinde olmasını temel hedefleri olarak belirlemiștir.
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1990’dan beri 
gazbeton sektörümüzün 
dayanıșması ve gelișimi 
için iș bașındayız.



 TGÜB Vizyon
•  TGÜB’ün gazbeton sektörünün bilgi platformu olarak    
 konumlandırılması,

•  Gazbeton üreticilerinin ülke içinde ve dıșında bilinirliliğinin ve   
 saygınlığının arttırılması,

•  Kamu yararı gözeten faaliyetler gerçekleștirerek enerji verimliliği,   
 deprem güvenliği, yangın güvenliği ve çevre duyarlılığı gibi konularda  
 görüșler üretmesidir.

VİZYON
MİSYON 
DEĞERLER 
VE İLKELER
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Yapılarımızda
maksimum

enerji verimliliği,
yangın ve deprem

güvenliğini
sağlamak için

çalıșıyoruz.

 TGÜB Misyon
• Sektörel gelișme ve dayanıșmanın sağlanması,

•  Sektör sorunlarına ortak çözümler üretilmesi,

•  Gazbeton üreticilerinin saygınlığının arttırılması ve itibarının  
 yükseltilmesi,

•  Ülkemizde gazbeton üretiminin dünya standartlarında   
 sürdürülebilirliğinin sağlanması,

•  Türkiye Gazbeton Üreticilerinin, dünya standartlarında üretim  
 kabiliyetinin tanıtılması,

•  Sektörel akademik bilginin olușturulması ve paylașılması   
 amacıyla, akademik çevrelerin araștırma çalıșmalarına destek  
 verilmesi,

•  Kamu yararı gözetilerek; çağdaș yapıların inșasının teșvik   
 edilmesi, ısı yalıtım ve yangın güvenliği bilincinin arttırılması,  
 çevre dostu malzemelerin üretim ve kullanımının teșvik   
 edilmesi,

•  Ulusal ve uluslararası inșaat ve yapı malzemeleri sektöründe  
 gazbetona yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı projelerin
 üretilmesi,

•  Kamu ve özel sektör yatırımlarında, gazbetonun bilinirlik ve  
 tercih edilme oranlarının arttırılmasına katkı sağlanmasıdır.

 TGÜB Değerler ve İlkeler
• Saygın ve güvenilir bir STK olmayı, en önemli ilke olarak   
 benimser.

•  Kamusal yarar temelinde, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket  
 eder.

•  Sektörel akademik bilginin paylașılması ilkesine inanır.   
 Akademik çevrelerin araștırma ve çalıșmalarına destek verir.

•  Benzer niteliklere sahip STK’lar ile iș birliği yapar.

•  Üyelerinin etik ticaret ilkeleri ve kurumsallık çerçevesinde   
 faaliyet göstermelerini destekler.

•  Üyelerinin gazbeton üretiminde, standartlara uygun ve kaliteli  
 üretim yapmalarını șart olarak koșar.

•  Çağdaș yapıların inșasını teșvik eder.

•  Binalarda enerji verimliliğinin, yangın ve deprem güvenliğinin  
 arttırılması için çaba sarf eder.

•  Eko etikete sahip yapı malzemelerinin kullanımının   
 yaygınlașması için çalıșır.



TGÜB
ORGANLARI
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Teknik Komite
Üye kurulușların teknik uzmanlarının katılımı ile 9 kișiden olușan Teknik Komitenin 
temel görevleri; gerek kamu gerekse özel sektörün gazbeton konusunda ihtiyaç 
duyduğu teknik konularda çalıșmalar yaparak görüș olușturmak ve Yönetim Kurulu 
kararları için gerekli ön hazırlıkları yapmaktır. 
Ayrıca, Teknik Komite gündemde bulunan konu bașlıklarına bağlı olarak raportör 
belirlemekte ve konuların etütlerini yapmaktadır.

Kurumsal İletișim Komitesi
Üye kurulușların iletișim uzmanlarının katılımı ile 5 kișiden olușan Kurumsal İletișim 
Komitesi; kısa vadeli (6 aylık) ve uzun vadeli (5 yıllık) çalıșma programları ve 
hedefleri belirlemek ve “Kurumsal Stratejik Plan” hazırlamak üzere çalıșmalarını 
yürütmektedir.

Kapasite Tespit Komisyonu
Üye kurulușların üretim uzmanlarının katılımı ile 6 kișiden olușan Kapasite Tespit 
Komisyonu; üye kurulușların üretim kapasitelerini  belirlemek, rapor olușturmak ve 
bu raporu gerek yurt içi gerekse yurt dıșı çalıșmalarda kullanmak amacıyla 
çalıșmalar yürütmektedir.

Tüm birimleri ile 
akılcı bir sistem ve
entegrasyon içinde
faaliyet gösteriyoruz.

Yangın Güvenliği Çalıșma Grubu 
Üye kurulușların teknik uzmanlarının katılımı ile 7 kișiden olușan Yangın Güvenliği 
Çalıșma Grubu; günümüz ihtiyaçlarına göre binalarda alınması gereken pasif 
önlemleri belirlemek, bu önlemleri görüș olarak yangın yönetmeliği revizyonlarına 
sunmak, yangın güvenliği bilgi ve bilincinin arttırılması için planlama yapmak 
amacıyla çalıșmalar yürütmektedir.



Her biri kendi 
alanında lider 
birer marka olan 
üyelerimizle 
birlikte 
büyüyor ve 
güçleniyoruz.

ÜYELERİMİZ

 Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği’nin paydașları:
•  Kamu kurumları
•  Sivil toplum kurulușları
•  Üniversiteler
• Mimarlar ve Mühendisler
•  Gazbeton üreticileri
•  Medya

•  ÇEDBİK, Çevre Dostu Yeșil Binalar Derneği

•  Türkiye İMSAD, Türkiye İnșaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği

•  YAD, Yapı Araștırma Derneği

•  EAACA, Avrupa Gazbeton Birliği

Üyesi Olduğumuz Kurulușlar

Paydașlarımız

İzmir

Kocaeli
Bilecik Kırıkkale

Antalya Osmaniye

Pendik

Çatalca

Saray

Çorlu

GAZBETON ÜRETİM TESİSLERİ

 Neden TGÜB Üyesi Olunmalı?
•  Sektörel gelișme ve dayanıșmanın parçası olmak,

•  Sektörün sorunlarına ortak çözümler üreten bir platformda  
 yer almak,

•  Saygın gazbeton üreticilerinin arasında yer almak,

•  Ülkemizde gazbeton üretiminin dünya standartlarında   
 sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak

 için TGÜB üyesi olunmalıdır.

 Üyelik Șartları
•  Derneğin amacını ve tüzüğünü benimseyen,

•  Derneğe üye olmak için yasal bir engeli bulunmayan,

• Avrupa ve Türk Standartları’na uygun gazbeton üretimi   
 gerçekleștiren,

•  Sanayi ve Ticaret Odaları’na kayıtlı

 șirketler Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği üyeliğine kabul  
 edilebilirler.

TGÜB Üyeliği
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Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
entegrasyonunda inșaat sektörü açısından önemli bir adım 
atarak, 1994 yılında kısa adı EAACA olan Avrupa Gazbeton 
Birliği’ne üye olmuș ve 1997-1999 dönemi boyunca EAACA 
Bașkanlığı’nı yürütmüștür.

Üyelerinin çalıșmalarını Avrupa Standartları ve direktifleri doğrultusunda 
ilerletebilmesi için 1988 yılında kurulmuș olan EAACA, 20 ülkenin gazbeton 
üreticilerini bünyesinde bulunduran uluslararası bir birliktir.

EAACA, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Komisyonu ile yakın ilișkiler 
içinde bulunmakta ve ilgili kurul ve komisyonlarda çalıșmalar yürütmektedir.

Almanya   Danimarka   İngiltere  Polonya

Avusturya Estonya  İsrail  Romanya

Belçika  Finlandiya İsveç Slovakya

Bulgaristan   Fransa  İtalya Slovenya

Çek Cumhuriyeti Hollanda Macaristan  Türkiye

Türkiye gazbeton tüketimi Avrupa sıralamasında ilk sırada yer 
almaktadır. Türkiye 3,6 milyon m³’lük tüketimle bașı çekmektedir.

Gazbeton tüketiminde 
3,6 milyon m3 ile Avrupa 1’incisi 
olmanın gururunu yașıyoruz.

GAZBETON
SEKTÖRÜ

Finlandiya
İsveç

Estonya 
Danimarka

Hollanda
Avusturya

Macaristan
Slovenya

Bulgaristan
Belçika

İsrail
Fransa

Slovakya
Çek Cumhuriyeti

Romanya
İngiltere

Almanya
Polonya
Türkiye

1,000,500,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

* TGÜB üyesi olmayan üreticiler de dahil edildiğinde ülkemizin toplam gazbeton tüketim miktarı 4,2 milyon metreküptür.  

Grafik1 Avrupa Ülkeleri 2014 Yılı Gazbeton Tüketimi (milyon m³)*
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Türkiye’de gazbeton üretiminin bașlamasından bugüne, 50 yılda, toplam 
50 milyon metreküp gazbeton üretilerek yaklașık 4 milyon sağlıklı ve 
çağdaș yapının inșasında kullanılmıștır. Gazbeton farkıyla bu yapıların 
sağladığı birikimli yakıt tasarrufu ise 20 milyar doların üzerindedir.

2015 yılı itibariyle Türkiye’de 7 kurulușa ait toplam 13 adet gazbeton 
üretim tesisi bulunmaktadır. Bu kurulușlardan 4’ü Türkiye Gazbeton 
Üreticileri Birliği üyesidir ve üye üreticiler Tekirdağ (2), İstanbul (2), İzmir, 
Bilecik, Antalya, Kırıkkale, Kocaeli ve Osmaniye’de toplam 10 fabrikada 
yılda 4,2 milyon metreküp gazbeton üretimi yapmaktadırlar.

Türkiye, günümüzde dünyanın en büyük gazbeton üreticileri arasındadır. 
Gazbeton üretiminde Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de gazbeton kurulușlarının devam eden yeni yatırımları ile birlikte 
yeni yatırımcıların da sektöre girmesiyle her sene üretim kapasitesinde 
artıș gerçekleșmektedir.

Türkiye’de gazbeton ilk olarak 1950’li yıllarda 
Almanya’dan ithal edilerek kullanılmıștır. İlk 
gazbeton fabrikası ise 1965 yılında İstanbul’da 
üretime bașlamıștır.

Türkiye’de Gazbeton

* TGÜB üyesi olmayan üreticiler de dahil edildiğinde, 
   ülkenin 2014 yılı toplam gazbeton üretim kapasitesi 
   4,8 milyon metreküptür.

Grafik2 Türkiye Gazbeton Üretim Kapasitesi (milyon m3)
(TGÜB Üye Kurulușlara ait datalar)*

2010 2011 2012 2013 2014

3,2 3,5 3,6 3,8 3,9
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