
 
 

 

Tahincioğlu, İstanbul Bienali’ni Destekliyor 

 

1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyicilerin katılımıyla, görsel 

sanatlar alanında İstanbul’da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali, 

5 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir 

Teori başlığıyla düzenlenen 14. İstanbul Bienali’nin altın destekçisi Tahincioğlu oldu. 

 

Türkiye’deki en büyük çağdaş sanat platformu ve dünyanın en önemli 3 çağdaş sanat 

etkinliğinden biri olan İstanbul Bienali, bu yıl 5 Eylül’de kapılarını Türkiye ve dünyadan 

sanatseverlere açıyor.  

 

Vizyonu ve misyonu çerçevesinde sanata ve sanatçıya verdiği destekle pek çok proje 

içerisinde yer alan Tahincioğlu, bu yıl 14. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapacak olan 

Büyükada bölümünün altın destekçisi olarak daha çok kişiye ulaşması ve daha etkin bir 

şekilde tanıtılmasına katkıda bulunacak.  

 

Tahincioğlu Gayrimenkul Hakkında: 

Tahincioğlu Holding, 1965 başlattığı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini 
Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm AŞ şirketi altında topladı. Tahincioğlu Gayrimenkul, 
kısa sürede Türk gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olmayı başardı. Çevre 
duyarlılığı ve standartların üzerinde estetik anlayışıyla ‘sıradışı’ projeler üretme hedefine 
odaklanan Tahincioğlu, nitelikli perakende, ofis ve konut projelerinin yanı sıra birinci sınıf 
otellerin inşa ve gayrimenkul geliştirme çalışmalarında da bulunmuştur.. Ayrıca şirketin, aktif 
bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir 
portföyü de bulunuyor. Tahincioğlu‘nun tamamlanmış projelerinin inşaat alanı 2 milyon 
metrekareyi geçiyor.  Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede genel 
yüklenici görevini üstleniyor. Firmanın sembolü haline gelen projeleri arasında Palladium 
Tower, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya AVM, Nidakule 
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Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissotel Büyük Efes ve Kongre Merkezi geliyor. LEED Gold 
sertifika adayı olan ofis projeleri Nidakule Ataşehir ve Nidakule Levent'in yanı sıra konut 
projeleri Nidapark Beşiktaş ve Nidapark Seyrantepe inşaatları devam ediyor. "Evim 
Değerleniyor" kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürüten Tahincioğlu’nun 
ayrıca Ataşehir'deki Nidakule Finans Merkezi, Nidapark Çengelköy, Zeytinburnu’ndaki 
Nidapark Denizatı, Bomonti ve Kozyatağı’nda planlama aşamasında projeleri bulunuyor. 
 
 
 
 


