TAHİNCİOĞLU 3 AYRICALIKLI PROJESİYLE
DUBAI CITYSCAPE’TE YERİNİ ALDI

Tahincioğlu, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından biri olan ve Dubai’de
düzenlenen Cityscape Global 2016 Fuarı’na 3 ayrıcalıklı projesi ile katıldı. Cityscape
Global 2016 fuarında Nidakule Ataşehir Batı, Nidakule Finans Merkezi ve Nidapark
Kayaşehir projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu uluslararası platformda da
yatırımcılarla buluştu. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,
“Uluslararası arenada pek çok organizasyonda yerimizi alıyoruz.Özellikle içinde
bulunduğumuz bu dönemde uluslararası boyutta organizasyonlar daha da önem
kazanıyor. Ülkemizde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve sektörümüzün
gelişimini anlatmak için önemli fırsat yakalıyoruz. Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini
ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatlar değerlendirilmeli” dedi.

Gayrimenkul sektörünün başarılı oyuncularından Tahincioğlu, Dubai’de gerçekleşen
Cityscape Global 2016 Fuarı’nda 3 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 projeleri aracılığıyla dünyaya tanıtımı
açısından önemli bir fuar olduğunu belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan
Tahincioğlu, “Ülke olarak 15 Temmuz gecesi büyük bir sınav verdik. Milli irademizin gücü
ile bizi karanlığa çekmek isteyenleri başarısızlığa uğrattık. Bu durum ülkemizin birlik ve
beraberliğinin tehdit edildiği zaman milli iradenin nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serdi.
Siyasetten iş dünyasına kadar pek çok kurum ve kişi birlik inancıyla tek çatı altında

toplandı, tek yürek oldu. Biz bu sınavı başarıyla geçtik. Bundan sonra herkes gereken
sorumluluğu alarak bu ülkenin aydınlık geleceği için çalışmaya ve üretmeye devam
edecek. Bugün bu fuarda yerimizi alarak bu gücümüzü de ortaya koyuyoruz” dedi.
Gayrimenkul sektörünün Türkiye’de hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunun altını
çizen Özcan Tahincioğlu “Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerle sektöre ve Türk
ekonomisine değer kattık. Yepyeni projelerimizle bu değeri büyütmek için
çalışıyoruz.Yurtdışında pek çok organizasyonu takip ediyor, sahada olduğumuzu
gösteriyoruz. Özellikle böyle bir dönemde sektör temsilcilerinin, bu gibi uluslararası
fuarlara veya organizasyonlara katılması büyük önem taşıyor. Türkiye’nin gücünü, yatırım
potansiyelini ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatlar değerlendirilmeli” dedi.
“Cityscape Global Fuarı’na birbirinden nitelikli 3 farklı projemizle katılıyoruz”
Cityscape Global 2016 Fuarı’na 3 proje ile katıldıklarını belirten Özcan Tahincioğlu,
“Sektörü yakından takip etmek ve iş bağlantıları kurmak açısından Cityscape Global 2016
Fuarı bizim için önemli bir organizasyon. Fuara ayrıcalıklı üç projemizle katıldık. Nidakule
Ataşehir Batı projemizi, Nidakule Finans Merkezi projemizi ve kısa bir süre sonra
Türkiye’de lansmanını gerçekleştireceğimiz Nidapark Kayaşehir projelerimizi Cityscape’te
görücüye çıkarttık. Her bir projemiz kendi içinde nitelikli ve ayrıcalıklı projeler. Nidakule
Ataşehir Batı projemiz, finans merkezine yakın konumuyla, 30 bin m2 kiralanabilir alanı
olan A+ bir ofis projesi. LEED Gold Sertifikası'na aday bir proje olan Nidakule Ataşehir
Batı, her katta bulunan terası, açılır pencereleri ve yüksek tavanlı yapısıyla ferah çalışma
alanları sunarken, her ihtiyaca uygun toplantı odalarına ve geniş otoparka sahip. Bir diğer
projemiz ise İstanbul Finans Merkezi’nin içinde yer alan 45 bin m2 kiralanabilir alanı olan
Nidakule Finans Merkezi projesi. Bu projenin en güçlü taraflarından biri; iş dünyasının
önemli bir merkezi olacak olması. Finans sektörünün düzenleyici kuruluşlarının, tüm devlet
bankalarının ve bazı özel sektör bankalarının merkezleri 2018 itibarıyla İstanbul Finans
Merkezi’ne taşıyacak olmaları göz önünde bulundurulduğunda bizim için değeri tartışılmaz
bir proje. Son projemiz ise yakın zamanda İstanbul’da lansmanını gerçekleştireceğimiz
Nidapark Kayaşehir projemiz. İstanbul’un yükselen bölgelerinden biri olan Başakşehir’de
yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Nidapark Kayaşehir; konut, cadde dükkânları, ofis ve
alışveriş merkeziyle ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açacak” dedi.
Özcan Tahincioğlu; “2017 için heyecanlıyız”
2017 yılı için heyecanlı olduklarını belirten Özcan Tahincioğlu, “Önümüzdeki dönemde
İstinye, Bomonti, Küçükyalı ve Çengelköy projelerimize öncelik vermeyi hedefliyoruz.

Ayrıca yeni ihalelere girmeye ve değer katacak projelerde var olmaya devam ediyoruz.
Ülkemizin içinden geçtiği süreçte her sektör üzerine düşen görevi yapacak biz de
ekonomimin lokomotifi bir sektörün önemli oyuncusu olarak yatırımlarımıza hız kesmeden
sürdüreceğiz” dedi.
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 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 Batı ve
Nidakule Levent’in yanı sıra konut projeleri ayrıca Ataşehir’deki Nidakule İstanbul Finans
Merkezi, Nidapark Başakşehir, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Kayaşehir inşaatlarını
devam ettirmektedir. Haziran 2015’de Nidapark Beşiktaş’ı Nisan 2016’da Nidakule
Ataşehir Güney’i ve Temmuz 2016’da Nidakule Ataşehir Kuzey’i tamamlayarak teslim
eden Tahincioğlu, “Evim Değerleniyor” kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de
yürütmektedir. Tahincioğlu Gayrimenkul’ün ayrıca Yenisahra, Beykoz, Zeytinburnu,
Çengelköy, Bomonti, Kozyatağı, Küçükyalı ve İstinye’de planlama aşamasında projeleri
bulunuyor.

