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Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Derneğine üye olarak kabul edildiğimiz takdirde; Türkiye 
Gazbeton Üreticileri Birliği Derneği üyelerinin uymak ile yükümlü olduğu ișbu TGÜB Etik İlkeler 
Taahhütnamesi’nde belirtilen ilkelere uyacağımızı; 

kabul ve taahhüt ederiz.

Tüzel kiși adına bu Taahhütnameyi imza yetkisi bulunan kișinin:

 

Adı – Soyadı
Temsil Ettiği Tüzel Kișilik
Görevi
Tarih / İmza

 

NOT: İș bu Taahhütname, ....................................................................................... șirketini temsilen  
.......................................................................................tarafından .......................................tarihinde 
TGÜB Yönetim Kurulu’na sunulmuș; Üyelik bașvurusunun ......................................tarihinde TGÜB 
Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ile birlikte, geçerli hale gelmiș ve kabul edilmiștir.

Bu ilkelere aykırı davranan üyeler hakkında, doğrudan Yönetim Kurulu takdiri veya üyelerimizden 
herhangi birinin bașvurusu ile sorușturma açılır. Yönetim Kurulu; sorușturma kapsamında yaptığı 
inceleme sonucunda, dernekler kanunu ve dernek tüzüğümüzün tanıdığı yetkiler doğrultusunda, 
üyelikten çıkartmayı da kapsayan yaptırımları uygular.

Derneğin amacını ve tüzüğünü benimsediğimizi,
Sanayi ve Ticaret Odaları’na kayıtlı șirketler olduğumuzu,
Avrupa ve Türk Standardları’na uygun olarak gazbeton üreten tesislere sahip olduğumuzu,
Derneğe üye olmak için yasal bir engelimizin bulunmadığını,
Standard dıșı üretim yaparak ticari rekabet içinde bulunduğumuz TGÜB üyesi șirketler ile 
haksız rekabet içine girmeyeceğimizi,
Șirketimizin ve ticari rekabet içinde bulunduğumuz TGÜB üyesi șirketlerin, ticari, mali 
durumları ile ürettikleri ve ürettiğimiz ürünler hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, 
aldatıcı davranıșlarda bulunmayacağımızı,
Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarlarımız için kullanmayacağımızı,
Doğru olmayan kayıtlar tutmayacağımızı ve yetkili makamlara yanıltıcı bilgi vermeyeceğimizi,
Sektörel gelișme ve dayanıșmanın parçası olarak, sektörün sorunlarına ortak çözümler 
üretilen platformlarda yer alacağımızı ve katkı sağlayacağımızı,
Yasadıșı ya da suç olușturacak faaliyetlere girmeyeceğimizi,
İș yașamında, iș ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere bașvurmayacağımızı,
Ulusal ve uluslararası geçerli olan dürüstlük ilkelerini saptırarak, haksız rekabet doğuracak 
çalıșmalar içine girmeyeceğimizi,
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