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Tahincioğlu,  Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli Takım’a özel bir kampanya ile 
destek veriyor. Tahincioğlu sosyal medyada kampanyasıyla “Tezahüratını yap, Milli takıma 
destek ol, Tahincioğlu’ndan hediyeni kazan! En iyi ve en yaratıcı tezahüratı sen yap Rüştü 

ile İspanya-Türkiye maçını beraber izleme şansını ve lisanslı taraftar tişörtünü yakala” 
diyor. 

 
Geliştirdiği nitelikli projelerle gayrimenkul sektöründe fark yaratan Tahincioğlu, Euro 2016 
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli Takım’ı sosyal medyada keyifli bir kampanya ile 
destekliyor.  
 
‘Evdendestekol’ etiketiyle sosyal medyada Milli Takım’a Rüştü Reçber ile birlikte  destek 
veren Tahincioğlu,  ‘Kırmızı-Beyaz-En Büyük-Türkiye’ tezahüratının bir bölümünü instagram 
hesabı üzerinden yükleyen sosyal medya kullanıcılarına, Rüştü ile İspanya-Türkiye maçını 
beraber izleme şansı ve lisanslı taraftar tişörtü kazandıracak.  
 
Sosyal medya hesabı üzerinden en iyi on videoyu gönderen talihliler ise Rüştü Reçber ile 
İspanya-Türkiye maçını beraber izleme şansını yakalayacak. Kampanyayı incelemek ve Milli 
Takım’a destek vermek isteyenler www.evdendestekol.com  web adresi üzerinden kampanya 
detaylarına ulaşabilecek. 
  
 
Tahincioğlu Gayrimenkul Hakkında: 
Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet 
gösteren grup şirketidir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Özcan Tahincioğlu’nun yürüttüğü Tahincioğlu 
Gayrimenkul, 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 tamamlamış olduğu projelerin inşaat alanı 2 milyon metrekarenin 
üzerindedir. Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede genel yüklenici görevini 
üstlenmektedir. Firmanın sembolü haline gelen projeleri arasında Palladium Tower, Palladium 

http://www.evdendestekol.com/


Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, 
Nidakule Göztepe, Swissotel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer almaktadır. Tahincioğlu, LEED Gold 
sertifika adayı olan ofis projeleri Nidakule Ataşehir Kuzey, Nidakule Ataşehir Batı ve Nidakule 
Levent’in yanı sıra konut projeleri ayrıca Ataşehir’deki Nidakule İstanbul Finans Merkezi, Nidapark 
Başakşehir ve Nidapark Seyrantepe inşaatlarını devam ettirmektedir.Haziran 2015’de Nidapark 
Beşiktaş’ı Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, “Evim 
Değerleniyor” kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. Tahincioğlu 
Gayrimenkul’ün ayrıca Nidapark Yenisahra, Nidapark Beykoz, Nidapark Denizatı, Nidapark Çengelköy, 
Bomonti, Kozyatağı, Nidapark Kayaşehir ve İstinye’de planlama aşamasında projeleri bulunuyor. 

 


