Green Building Council İtalya
Üyelik Belgesi

Geoplast S.p.A., Green Building Council İtalya’nın düzenli bir üyesidir
Yaşadığımız, çalıştığımız veya boş zamanımızı geçirdiğimiz binalar bütünsel
olarak çevreyi etkileyen, doğal kaynakların tüketilmesine yol açan, doğaya insan
kaynaklı bir müdahaleyi temsil etmektedir. İnşa ettiğimiz yapıların sosyal ve
ekonomik açıdan çevreye saygılı olarak tasarlanması, inşa edilmesi, bu
yapılarda yaşanması gerçekleştirilebilir bir hedef olabilir ve olmalıdır.
Green Building Council (GBC) İtalya, başta LEED® derecelendirme sisteminin
sahibi olan ABD’deki GBC olmak üzere, diğer ülkelerdeki GBC kuruluşlarıyla
bağlantılı olarak şirket, kurum ve yapıların gönüllü bir ortaklığıdır. Bu birlik,
teknik, bilimsel ve operasyonel yetkinliklerin uyumlu olarak bir araya getirilip
geliştirilmesine

dayanmaktadır.

LEED®

sisteminin

İtalya’nın

gerçeğine

dayanarak geliştirilmesi ve uyarlanmasıyla, “yeşil binaların“ (çevre üzerindeki
yükün azalmasını sağlayan binalar) yaygınlaşması ve kamuoyunda bir kriter
olarak yerini alması için pazarı değiştirmeyi hedeflemektedir. İlk hedeflerden biri,
bir büyüme ve geliştirme aracı haline getirmek amacıyla, LEED® sisteminin
İtalya’daki gerçeğe uyarlanmasıdır. Bunun için çevreye saygılı inşaatlarla ilgili
diğer faktörlerle de karşılaştırma yapılacaktır.
GBC İtalya’nın üyeleri tüm bunları paylaşmakta, çevrelerinde GBC İtalya’nın
faaliyetlerinde kişisel olarak bağlılıkla rol alan aktif liderleri seçmektedir:
• Yüksek ölçüde çevre dostu, başarılı ürünlerin ve binaların geliştirilmesi,
sunulmasında,
• Emlak etkinliklerinin farklı ihtiyaçlarına, çevre dostu politikasıyla uyumlu
olarak müşterilere yönelik yüksek kalitede hizmeti kapsayan bir yanıt vermek
üzere eksiksiz hizmet portföylerinin sunulmasında,

• İnşaat endüstrisinin genel olarak, sürekli geliştirilmesi ve LEED® İtalya’nın
performans kriterlerinin iyileştirilmesinde,
• Ekonomik ve sosyal çevre avantajları dahil olarak, “yeşil binaların” tüm
kullanım ömrü boyunca bu binaların doğrudan ve dolaylı avantajlarının
iyileştirilmesinde,
• GBC İtalya ile kamusal, özel emlak hareketinin liderleri ve paydaşları
arasındaki işbirliğinin desteklenmesinde,
•

LEED®

ürünleri

için

araçların,

destekleyici

ve

yenilikçi

hizmetlerin

geliştirilmesinde,
•

Dairelerimiz ve ofislerimiz için “yeşil binalarla” ilgili aktivitelerin standardı

olarak LEED® sisteminin güçlendirilmesinde, İtalya ve Avrupa’daki gelişimin
hızlandırılmasında,
•

Endüstri sektörüne ulaşılan güncel düzeyi ve ayrıca yararlı yenilikleri

göstermek amacıyla destek sağlanmasında,
• GBC İtalya’nın LEED® kültürünü; yurttaşlar, şirketler, kamu yönetimleri
arasında çeşitli seviyelerde yayması, aktivitelerinin desteklenmesinde, çevreye
saygı politikasının belirlenmesi ve uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen noktalara dayanarak, GBC İtalya’nın üyesi olarak Geoplast
S.p.A. ;
Teknik kurullara katılarak şirket deneyimi ile teknolojik ve bilimsel bilginin
birleştirilmesini

kolaylaştırarak,

2009

yılında

kadar

LEED®

İtalya’nın

tanımlanmasını,
• Birliğin bölgesel ve sektörel alanlarda genişletilmesini,
• Birliğin işlevsel ve ekonomik özgürlüğünü elde etmesi için gerekli koşulların
belirlenmesini taahhüt etmektedir:

Geoplast S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) İtalya
Tel. +39 049 9490289
Faks. +39 049 9494028
geoplast@geoplast.it
www.geoplast.it

