ADVERTORIAL

BODRUM’UN İNCİSİ
GÜMÜŞLÜK’TE ALTIN PROJE
Ayışığı Gayrimenkul firmasının kurucusu ve yöneticisi Müslüm Özcan, popüler tatil
beldesi Bodrum Gümüşlük’te yer alan yeni altın projesini anlattı.
Ayışığı projesinden biraz
bahseder misiniz?
Ayışığı konakları Türkiye’nin en popüler tatil yöresi olan Bodrum’un Gümüşlük beldesinde 7000 m2lik arazi
üzerine inşa edilen bir proje.. Zeytin
ve mandalina ağaçlarının çevrelediği
doğal güzelliklerinin yanı sıra huzur
ve güveni prestijle birleştiren 15 konaktan oluşuyor.
Bodrum Gümüşlük nasıl bir
yerdir?
Bodrum Yarımadası’nın batısında
bulunan Gümüşlük, kuzeyinde Yalı-
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kavak, güneyinde Turgutreis beldeleriyle komşu; bilenlerin sevdalandığı
doğası ve sakinliğiyle her mevsim güzel bir Bodrum beldesidir. Berrak denizi ve balık lokantalarıyla ünlü olan
Gümüşlük, ayrıca antik coğrafyasıyla
da dikkat çekici bir yerdir.
Projeye başlama kararı nasıl
oldu ve proje ne zaman başladı?
Ayışığı gayrimenkul olarak 2012 yılının ilkbaharında öz varlığımız olan
Bodrum Gümüşlük’teki arazi üzerine yatırım yapmaya karar verdik. Bu
karar doğrultusunda hazırlanan proje

Ayışığı konakları toplam 12 adet müstakil 6 adet
daire olmak üzere projelendirilmiştir.
üzerine tatil standartlarını en üst
seviyede tutarak Ayışığı Konakları projesine start verdik. Projemizi
2013 yazında teslim etmek üzere
inşaat çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.
Birazda yapılan konakların
özelliklerinden bahsedelim…
Ortalama rakam nedir?
Ayışığı konakları Bodrum evlerinin modern mimarisiyle buluşma
adresidir.12 adet dubleks müstakil
,6 adet apart daire olmak üzere toplam 18 yaşam alanından oluşmaktadır.Yüzme havuzu,çocuk parkı,24
saat güvenlik,havuz başı bar ve yeşil alanı ile tatil konforunuzu eksiksiz bir şekilde yaşamınıza taşımaktayız.Dubleks iç mekan 130m2+50
m2 teras , apart dairelerimiz ise
75 m2 +25 m2 teras şeklindedir.
Konaklarımızın en önemli özelliği

ortak kullanım alanlarının dışında
kendi özel bahçesi olması projemizi diğerlerinden ayıran en önemli
özelliğidir.
Yılın 365 günü yaşanılabilir alanı
ile tatil anlayışını yaşam stiline dönüştürmeyi Ayışığı Konakları’nda
planlıyoruz.Daha fazla ayrıntı ve
fiyat bilgisi için www.ayisigigayrimenkul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Gelecekte planladığınız
projeler nelerdir?
Ayısığı Gayrimenkul olarak hedeflerimizi gayrimenkul alanındaki
gelişim fırsatlarını doğru zamanda
değerlendirerek nitelikli yatırımlara dönüştürmek olarak belirledik.
Başta Bodrum yarımadası olmak
üzere Çeşme, Marmaris ve Ege bölgesinde çeşitli konut ve otel projelerine imza atmayı hedefliyoruz.

Müslüm Özcan kimdir?

Müslüm Özcan uzun yıllar özellikle lojistik ve inşaat alanında faaliyet göstermiş
aslen Malatyalı yatırımcı bir iş adamıdır. İki
kız çocuğu olan Özcan; Ay ışığı Gayrimenkul firmasının kurucusu ve yöneticisidir.
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