TAHİNCİOĞLU
NİTELİKLİ 2 PROJESİYLE
DUBAI CITYSCAPE’TE YERİNİ ALDI
Tahincioğlu, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından biri olan ve Dubai’de
düzenlenen Cityscape Global 2017 Fuarı’na bu yıl da 2 nitelikli projesi ile katıldı. Cityscape
Global 2017 fuarında Nidapark Bomonti ve Nidapark Küçükyalı projelerini görücüye
çıkaran Tahincioğlu uluslararası platformda da yatırımcılarla buluştu. Tahincioğlu Yönetim
Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada pek
çok organizasyonda yerimizi alacağız. Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat,
bizler de bu fırsatları değerlendiriyor ve yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya
geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatları
değerlendiriyoruz” dedi.
Gayrimenkul sektörünün başarılı oyuncularından Tahincioğlu, Dubai’de gerçekleşen
Cityscape Global 2017 Fuarı’nda bu yıl da 2 farklı projesiyle yerini adı. İstanbul’un önemli
lokasyonlarında yer alan projelerini dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Cityscape’te
görücüye çıkaran Tahincioğlu, fuar süresince yatırımcılara projelerini tanıttı ve önemli iş
bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. Cityscape Global Fuarı’nın Türkiye’nin emlak projelerinin
başka coğrafyalara tanıtılması ve yeni işbirlikleri açısından önemli bir fuar olduğunu belirten
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye ekonomisine değer
kattığımız projelerimizle yurtdışında gerçekleşen pek çok organizasyonda yerimizi almaya ve
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Yepyeni projelerimizle de bu değeri
büyütmek için çalışıyoruz” dedi.

Özcan Tahincioğlu: “Cityscape’e 2 farklı projemizle katılıyoruz”
Cityscape Global 2017 Fuarı’na 2 proje ile katıldıklarını belirten Özcan Tahincioğlu, “Sektörü
yakından takip etmek ve iş bağlantıları kurmak açısından Cityscape Global 2017 Fuarı bizim
için önemli bir organizasyon. Fuara ayrıcalıklı iki projemizle katıldık. Nidapark Küçükyalı
projemizi ve kısa bir süre sonra Türkiye’de lansmanını gerçekleştireceğimiz Nidapark
Bomonti projemizi Cityscape’te görücüye çıkarttık. Her iki projemiz de kendi içinde nitelikli ve
ayrıcalıklı projeler” dedi.
Nidapark Küçükyalı’dan Emlak GYO kampanyasında satış rekoru
İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da konumlandırılan
Nidapark Küçükyalı projesinin ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan belediye hizmet
ve park alanlarından oluştuğunu söyleyen Özcan Tahincioğlu; “Nidapark Küçükyalı, 1+1’den
4+1’e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın
kapılarını açacak. Projenin %54’lik kısmı ticaret ve konut alanı olarak değerlendirilirken,
%46’lik kısmı ise halka da hizmet edecek kamu alanı olarak kullanılacak. LEED kriterlerine
uygun olarak projelendirilen Nidapark Küçükyalı, LEED adaylığıyla çevreye duyarlı bir proje.
Projenin sosyal tesisin içinde açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya,
yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı, zaman meydanı, kent
agorası ve yeşilin tonları parkı gibi geniş alanlar yer alıyor. Nidapark Küçükyalı projesi
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO’nun 01 Şubat
2017’de başlattığı “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasıyla birlikte ön satışa sunuldu.
Nidapark Küçükyalı, kampanya dönemi içerisinde Türkiye genelinde en çok satış yapan proje
oldu.
100 yıllık tarihin içinde Nidapark Bomonti
Çok yakın süre içerisinde sizlerle buluşturmaya hazırlandığımız bir diğer projemiz olan
Nidapark Bomonti; 100 yılı aşkın tarihiyle, eski İstanbul’un prestij sahibi semti Bomonti’nin ve
şehrin yeni gözdesi olmaya aday bir proje. Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Teras,

Nidapark Bomonti Suit, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark Bomonti Meydan’dan oluşan
Nidapark Bomonti; Beyoğlu, Beşiktaş ve Maslak aksına komşu bir karma proje.
Tahincioğlu’nun karma projelerdeki uzmanlığıyla geliştirilen Nidapark Bomonti, iyi
düşünülmüş ve doğru planlanmış projesiyle isteyene manzara, isteyene teras, isteyene de
bahçe keyfi sunuyor. Bölgenin en kapsamlı karma projelerinden Nidapark Bomonti, yaşam,
ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra meydan kullanımı da sunacak.
Tahincioğlu 2018 için hedef büyüttü
2017 yılını yapılan kampanyalarla güzel ve verimli geçirdiklerini ifade eden Özcan Tahincioğlu
“Emlak Konut GYO’nun 1 Şubat 2017 itibariyle başlattığı “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti”
kampanyası sektöre hareket ve canlılık getirdi. Gelen talepler kampanyanın amacına hizmet
ettiğinin en güzel kanıtı oldu. Önümüzdeki dönemde de bu tarz kampanyaların içinde olarak
ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2018 yılında da sektörün önemli oyuncusu
olarak yatırımlarımıza hız kesmeden sürdüreceğiz, uzmanlaştığımız ofis, konut ve karma
kullanımlı projelere odaklandık, bu şekilde de devam edeceğiz” dedi.

TAHİNCİOĞLU HAKKINDA
Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında
faaliyet gösteren grup şirketidir. Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen
isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında
birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da bulunmaktadır.
Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği,
gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur.
Tahincioğlu’nun şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin inşaat alanı
yaklaşık 3,5 milyon metrekaredir.
Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici
görevini üstlenmektedir. Firmanın sembolü hâline gelen projeleri arasında Palladium Tower,
Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi,
Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissôtel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor.
Tahincioğlu, LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent ve Nidakule
Ataşehir Batı tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut projelerinden
Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark Bomonti’de inşaatlar devam
etmektedir. Tahincioğlu’nun konut projelerinden Nidapark Başakşehir’in ise inşaat süreci
tamamlanmış olup, teslimleri 2017 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşecektir.
Haziran 2015’te Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i, Eylül 2016’da
Nidakule Ataşehir Kuzey’i ve Haziran 2017’de Nidapark Seyrantepe projelerini tamamlayarak
teslim eden Tahincioğlu, “Evim Değerleniyor” kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri
de yürütmektedir. Tahincioğlu Gayrimenkul’ün İstinye, Kağıthane, Kozyatağı, Zeytinburnu,
Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra’da planlama aşamasında projeleri bulunuyor

