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Bureau Veritas işbirliğinde Türkiye’nin ilk sürdürelebilir yaşam köyü 

Nefes Assos inşa ediliyor 

 
 
Dr. Önder Halisdemir öncülüğünde yatırımı planlanan Nefes Assos Köyü projesi için, Bureau Veritas 
proje yönetici asistanlığı görevini üstlenmiştir.  
 
Sürdürülebilirliğin;  Birleşmiş Milletler (UN) tarafından, ekolojik, sosyal ve ekonomik döngülerin hayata 
geçmesi ile mümkün olabileceği tariflenmiştir ve Nefes Assos’un arka planını bu felsefe 
oluşturmaktadır.  
 
Sıfır atık ve karbon hedefli, suyu yeniden kullanan, tüm  enerjisini güneşten sağlayan, ekolojik, kendine 
yeten, kendi tarımını yapan, sosyal bir yerleşim olarak planlanan Nefes Assos, Çanakkale Assos’ta 
Behramkale Antik Kenti’ne bakan bir alanda yer almaktadır. Proje kapsamında 50 adet tek katlı ve taş 
köy evi, köy kahvesi ve meydanı ve köy enstitüsü donatıları bulunan 20 odalı deneyim oteli yer 
alacaktır.  
 
Bureau Veritas ve Nefess Assos birlikte çalışarak Nefes Assos Standartları (N.A.S. ) dokümantasyonunu 
oluşturmuşturlardır ve bu standartlar sonraki yerleşimlere örnek olacak ve ülkemizden seçkin bir örnek 
olarak uluslararası literatüre kazandıralacaktır.   
 
Bureau Veritas, Nefes Assos Köyü projesinde proje yönetimi asistanlığı, proje dizayn sürecine katkı, ofis 
ve saha görevlerinde etkinlik ve farklı disiplinlerdeki personellerin proje fazına göre yönetime katkı 
sağlaması görevlerinde yer almaktadır.  
 
Nefes Assos Kurucusu Dr. Önder Halisdemir açıklamasında, “21. Yüzyılın tehditlerine, imkanları ile 
cevap veren sosyal, kendine yeten ve ekolojik bir sığınak olarak multidisipliner bir takım ile kurgulandı. 
Aristoteles’in felsefe okulu kurduğu antik kent manzaralı yerleşimimizde, 21.yüzyıl olanakları ile doğru 
bir eser kazandırmak istedik. Ekolojik yerleşimler konusunda dünyada henüz kerteriz alınacak örnek bir 
standart yoktu ve dış fayda olarak bunu da oluşturma gayretine girdik. Bureu Veritas ile uçtan uca her 
alanda işbirliği yapmak bizleri iyi hissettiriyor’’. 
 
Osman Hisarcıklıoğlu, Bureau Veritas Türkiye İnşaat ve Altyapı Müdürü: “Yaklaşık 200 yıldır, Bureau 
Veritas’ın misyonu bir güven dünyasını şekillendirmektir. İnşaat sağlığı ve güvenliği için ve mevzuata 
uygunluğu sağlamak için güvenilir bir ortak olarak  ve bağımsız ve tavizsiz hizmetlerimizle toplumu 
destekliyoruz. Bu çok önemli Nefes Assos projesinde sürdürebilirliğe katkı sağlamaktan memnuniyet 
duyuyoruz”. 
 
 
Sürdürülebilirlik, Bureau Veritas'ın stratejisine, tüm organizasyonuna ve tüm işlerine entegre edilmiştir. 
BV Yeşil Çizgi hizmet ve çözümler aracılığıyla Bureau Veritas, sürdürülebilirlik stratejilerini güven ve 
şeffaflıkla yürütmelerine yardımcı olmak için kuruluşlarla ortak çalışır. 
 

 

 



Bureau Veritas Hakkında 

Bureau Veritas test, denetim ve belgelendirme alanında dünya lideri bir tedarikçidir. 1828 yılında kurulan 

Grubun dünya genelinde 1.600'den fazla ofis ve laboratuvarda 75.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. 

Bureau Veritas, müşterilerinin varlıklarının, ürünlerinin, altyapısının ve süreçlerinin kalite, sağlık ve güvenlik, 

çevre koruma ve sosyal sorumluluk açısından standartlara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için 

hizmet ve yenilikçi çözümler sunarak müşterilerinin performanslarını artırmalarına yardımcı olur. 

Bureau Veritas 30 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve 600’den fazla çalışanı ile 11 ofisinde hizmet 

vermektedir. 

Daha fazla bilgi için, https://bureauveritas.com.tr’yi ziyaret edin. 
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