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Bodrum Bölgesindeki yatırımlarınızdan bahseder mi-
siniz?
Bodrumdaki ilk projemiz Ayışığı Konakları’dır. Bu 

projemizle Gümüşlüğün en güzel projelerinden birine 
imzamızı attık .Satışlarını çok kısa bir zamanda tamam-
layıp ikinci projemiz olan Ayışığı Mercan  Evleri’ninde 

inşaatına başladık ve bu yaz itibariyle yaşam başlıyor…

Bodrum Gümüşlük nasıl bir yerdir? Neden Gümüşlük?
Bodrum Yarımadası’nın batısında bulunan Gümüşlük, 

kuzeyinde Yalıkavak, güneyinde Turgutreis beldeleriy-
le komşu bilenlerin sevdalandığı doğası ve sakinliğiyle 

AYIŞIĞI MERCAN EVLERİ 
Bodrum/Gümüşlük

her mevsim güzel bir Bodrum beldesidir. Berrak 
denizi ve balık lokantalarıyla ünlü olan Gümüşlük 
ayrıca antik coğrafyasıyla da dikkat çekici bir yerdir. 
Tercih etmemizin nedeni de tarihi ve doğal güzellik-
lerinin oldukça etkileyici olması.

AYIŞIĞI MERCAN evleri projenizden bahseder misi-
niz?
Ayışığı Mercan Evleri projesinin yapımına Kasım 

2014’te başlanılmış olup, bu ay sonunda teslim edi-
yoruz.
Bodrum Gümüşlük merkezde 3.500 m2 arazi üze-

rine projelendirilen, toplamda 14  daireden oluşan 
Ayışığı Mercan Evleri ,bahçe katı ve üst kat olmak 
üzere birbirinden bağımsız 2+1 daire olacak şekilde 
planlanmıştır.Dairelerin m2leri ise 75m2 kapalı alan 
25m2 de teras olarak planlanmıştır.
Gümüşlüğün merkezinde ana cadde üzerinde olan 

bu proje yine daha önce yapımı tamamlanmış olan 
Ayışığı Konakları’na 200 metre mesafedir.
Ayışığı Mercan Evleri Projesinde güvenlikten sosyal 

olanaklara, kullanılan malzemeden iç mimariye ka-
dar yaşama değer katacak birçok ayırt edici özellik 
bulunuyor. Kompleksin içinde yarı olimpik yüzme 
havuzu, 24 saat güvenlik, müstakil açık otopark ve 
yeşil alan gibi her türlü konfor olanağını sağlanmak-

tadır. Ayrıca konumu itibariyle deniz manzaralı ve  
ana caddeye sıfır olmasıyla birlikte toplu ulaşıma, 
sağlık ocağına, marketlere yakınlığıyla da yılın 12 ayı, 
yaz kış Gümüşlük ’te yaşamak isteyenler için de ideal 
yaşam koşulları sunulmaktadır. 
Yılın 365 günü yaşanılabilir olması ile tatil anlayışını 

yaşam stiline dönüştürmeyi Ayışığı Mercan Evle-
rinde planlıyoruz. Daha fazla ayrıntı ve fiyat bilgisi 
için www.ayisigigayrimenkul.com.tr. adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Gelecekte planladığınız projeler nelerdir?
Ayışığı Gayrimenkul olarak hedeflerimizi gayrimen-

kul alanındaki gelişim fırsatlarını doğru zamanda 
değerlendirerek nitelikli yatırımlara dönüştürmek 
olarak belirledik. Başta Bodrum yarım adası olmak 
üzere 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 ; Ayışığı 
Gayrimenkul firmasının kurucusu ve yöneticisidir.

Müslüm Özcan
Ayışığı Gayrimenkul 

Yön. Krl. Bşk.

Bodrum’un İncisi Gümüşlük’te huzurlu ve konforlu bir yaşam vaat eden 
Ayışığı Mercan Evleri projesinin inşaat süreci tamamlandı. Sunduğu fiyat 

avantajıyla da dikkat çeken projenin detaylarını Ayışığı Gayrimenkul 
firmasının kurucusu ve yöneticisi Müslüm Özcan’dan dinledik.


