
 

 

Nidakule Kayaşehir Ofis İçin  
 Ön Satışlar Başladı 

 
 

Avrupa yakasının yatırım merkezi Kayaşehir’in Leed sertifika adayı olan ilk ve tek A+ ofis 
projesi Nidakule Kayaşehir, Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu 
kalitesi ve Emlak Konut güvencesiyle ön satışlarına başladı.  
 

Palladium AVM Kayaşehir’in üstünde yer alan Nidakule Kayaşehir ofis projesi, sunduğu 

ayrıcalıklı imkanlarla Başakşehir ilçesine değer katıyor. Farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş 

ofis tipleriyle tasarlanan Nidakule Kayaşehir, iş hayatına farklı bir bakış açısı sağlayacak.  

Ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla her geçen gün değer kazanan Kayaşehir’de yer alan  
Nidakule Kayaşehir, çevresindeki resmi kurumların yanı sıra Sağlık Kent, Kent Park, Yavuz 
Sultan Selim köprüsü, Atatürk Havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı, metro ve tramvay 
hatlarına yakınlılığı ile de önemli bir konumda yer alıyor. 

Tahincioğlu’nun iş yaşamına değer katan ve A+ standartlarında ofis projelerinden biri olan 

Nidakule Kayaşehir’de 26 kattan oluşuyor. Her katında 8 ayrı bağımsız bölüm bulunan ofis 

katları, modüler sistemde olup 90m², 124m², 430m² ve 860m² seçenekleri ile müşterileri 

sunuluyor.  Sosyal ve teknik imkanları ile de ön plana çıkan Nidakule Kayaşehir’de fiyatlar 

5.000 TL/m² + KDV’den başlayıp, 60 aya sıfır vade farkı avantajları ile ön satışa sunuluyor.  

Üçüncü Palladium AVM, Kayaşehir’e geliyor 

Tahincioğlu, başarılı AVM projesi Palladium’u İstanbul Ataşehir ve Antakya’dan sonra üçüncü 

yatırımı olarak Kayaşehir’e getiriyor. Palladium AVM Kayaşehir, Kayaşehir’in ilk ve tek A+ ofis 

projesinin yatırım gücünü daha da artırıyor. Palladium AVM Kayaşehir, dünyaca ünlü 

restoranlar, mağazalar, eğlence alanları ve market fonksiyonlarını içeren bölümlerden 

oluşuyor.   
 

 
 

 



 

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 tamamlamış olduğu projelerin inşaat alanı 2 milyon 

metrekarenin üzerindedir. 

Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici görevini 

üstlenmektedir. Firmanın sembolü haline gelen projeleri arasında Palladium Tower, 

Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, 

Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissotel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor. 

Tahincioğlu, Leed Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent tamamlanmış 

olup,  Nidakule Ataşehir Batı, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut projeleri Nidapark 

Kayaşehir, Nidapark Başakşehir’de  inşaatları devam etmektedir. Tahincioğlu’nun ikinci konut 

projesi olan Nidapark Seyrantepe’de  inşaat süreci tamamlanmış olup, teslimleri 2017 yılının 

ikinci çeyreğinde gerçekleşecektir.  

Haziran 2015’de Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i, Eylül 2016’da 

Nidakule Ataşehir Kuzey’i tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, “Evim Değerleniyor” 

kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir.  Tahincioğlu Gayrimenkul’ün 

İstinye, Bomonti, Kağıthane, Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yeni Sahra’da 

planlama aşamasında projeleri bulunuyor.  

 


