
 

Sign Of The City Awards’da  
Tahincioğlu’na Üç Ödül Birden  

 
 
Hayata geçirdiği projelerle, konut ve ofis sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği 

Tahincioğlu, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden  
Sign of the City Awards 2018’de üç ödül birden aldı.  

Tahincioğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi projesiyle ‘En İyi Pazarlama’, 
İçerde Çocuk Var projesiyle  ‘En İyi Sosyal Sorumluluk’ ve Nidapark 

Seyrantepe projesiyle ‘En İyi Tesis Yönetimi’, ödüllerine layık görüldü.  
 
Türk gayrimenkul sektörünü, en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak 
amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards'ta, bu yıl da sektörün en iyi projeleri ve 
gelecek vadeden yaklaşımlar ödüllendirildi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği kaliteli ve farklı 
projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısın getiren ve adından söz ettiren 
Tahincioğlu, emlak ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Sign of the 
City Awards’da beş farklı kategoride finale kalarak, en fazla projes ile finale kalan firma oldu.  
Markalı konut sektörünün lideri Tahincioğlu, Sign of the City Awards 2018’de, En iyi pazarlama 
kampanyası kategorisinde “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Sponsorluğu” ile, En iyi sosyal 
sorumluluk kategorisinde “İçerde Çocuk Var” projesiyle ve En iyi Tesis Yönetimi kategorisinde 
“Nidapark Seyrantepe” projesiyle, ödül almaya hak kazandı. 

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu: 
“İnşaat ve gayrimenkul sektöründe bugüne kadar hep kaliteli ve farklı projelere imza attık. 
Hürriyet tarafından düzenlenen, çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip inşaat ve gayrimenkul 
projelerinin değerlendirildiği Sign of the City Awards’tan bu yıl da ödüllerle dönmek bunun en 
güzel kanıtı. 5 farklı kategoride katıldık ve 3 ödüle layık görüldük, bunun mutluluğunu 
yaşıyoruz. Projelerimizin başarısının Sign Of The City Awards ile taçlandırılması bizleri 
onurlandırıyor. Bu ödüller, Tahincioğlu’nun sektörde gerçekleştirdiği projelerin de farkını 
ortaya koyuyor ve yeni projeler için bizi daha da motive ediyor. Müşterilerimizin markamıza 
olan bağlılığı ve güveni, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da 
geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor. Markamıza gösterilen ilgiye, bizi başarıya taşıyan 
çalışanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı ödül töreni 6 Kasım’da Hilton 
Bomonti’de gerçekleşti. 

 



Tahincioğlu Hakkında 

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’nun, LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Ataşehir Batı ve sertifika 
sahibi Nidakule Levent projeleri tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi’nde inşaat devam 
etmektedir. Konut projelerinden Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark 
İstinye ve Nidapark Ayyıldız’da da  inşaatlar devam etmektedir.  

Haziran 2015’te Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i, Eylül 2016’da Nidakule 
Ataşehir Kuzey’i, Haziran 2017’de Nidapark Seyrantepe’yi Ekim 2017’deNidapark Başakşehir  
projelerini tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. 
Tahincioğlu’nun Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra’da planlama aşamasında 
projeleri bulunmaktadır.  

 


