
Hayat doğru seçimlerden ibarettir...



"İNSANLAR İÇİN VE ÜLKEN İÇİN ÇALIŞ"
Bizim AB Grup Holding olarak boş durmak, projeleri durdurmak gibi bir lüksümüz yok. 2.500 civarında çalı-
şanımızla hız kesmeden, binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Dürüst çalıştığınız zaman, doğru işler yap-
tığınız zaman dünyanın neresinde olursanız olun insanlar onu görüyor ve takdir ediyor. Bizim büyümemizin 
temelinde bu prensipler var. İşini samimiyetle yaparsan karşılığını muhakkak görürsün.

Türkiye’de özellikle inşaat sahasında bitirdiğimiz 200 projeye yenilerini ekliyoruz. Mevcut Nişantaşı, Güneşli 
ve Eyüp projelerine Fulya, Ortaköy ve Bodrum’dakiler ekleniyor. Hepsi çok kısa zamanda tamamlanacak.

Bodrum Türkbükü’nde 100 milyon dolar bütçeli 3 etaptan oluşan projeyi hayata geçiriyoruz. Dünyaca ünlü mi-
mar Barbaros Sağdıç hocanın geliştirdiği, ismini Türkbükü’nün antik çağdaki adından alan çok özel bir yaşam 
burada hayat bulacak. Bodrum’a, Türkbükü’ne yakışır bir proje yapmak zorundaydık. Kalite çıtasını zirveye 
taşıyan bu yatırımlarımıza daha şimdiden dünyanın önde gelen kişilerinden alıcı bulduk. Çok kısa zamanda 
tamamlanacak bu projeler Türkiye’nin incisi olan Bodrum Türkbükü’nü farklı bir noktaya taşıyacak.

 MUHSİN BAYRAK
 AB GRUP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



1999 yılında başlayan yolculuğumuz da; yatırımlarımıza Türkiye'nin yanında İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ve 
Yunanistan’da Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Yunanistan’daki projelerimizde Türk usulü çalışma-
yı, hızı ve zamanında kaliteli işler yapmayı Yunan halkına gösterdik. Atina’da devam eden 3 projemiz ve çok yakında 
açıklayacağımız yeni projelerimiz var. Atina’da Marina projemizi gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi bir geliri olan bir tu-
rizm yatırımımız olarak AB Grup Holding’in gözde projelerinden.

Yunanistan’da Florina bölgesinde yeşil enerji üzerine çalışan bir tesisi bitirdik. Tarım artıklarının dönüşümünden ener-
ji üreten, dünyaya örnek bir proje. Tamamlandı ve 20 yıllık anlaşmayla üretilen enerjiyi Yunan hükümetine satmaya 
başladık. Şimdi Türkiye’nin ve hatta Dünyanın en güvenli kripto para platformu ABStocks.com’u kurduk. Bir holding 
ilk kez kendi kripto para birimi yayınladı ve ABGroupCoin adlı bu kripto para birimimizi desteklemeye kararlıyız. Dijital 
para birimlerinin işlem göreceği ABStocks sistemini geliştirerek bu alanda yeni bir dönem başlattık. Bu işin sadece 
altyapısına 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Dünyaca ünlü yazılımcıları bu proje için bir araya getirdik. Devletimizle 
yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut regülasyon kurallarına uyarak bankaların sistemine de entegre ettik. Ha-
yatın içinde birçok alanda kullanılacak AB Grup Coin sigortalı olacak, bu kripto platformlarında dünyada bir ilk.

AB Grup Holding olarak, her alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Bu ülke için değer üreteceğiz, dört kıtada faaliyetlerimizi her geçen gün çoğaltacağız.
Durmadan, yılmadan, bıkmadan. Çünkü biz ülkemizi çok seviyoruz. Gittiğimiz her ülkede bayrağımızın 
gökyüzünde dalgalanması bize gurur veriyor. Türkiye’ye hizmete, gece gündüz demeden devam.
Bu vatan, bu ülke, bu devlet varsa biz varız! 



Haydi yola çık!
“Yepyeni bir hayata!”“Nereye?” diye soranlara cevabınız:





Eşiğinizde açmış çiçeğe gönlünüzce 

dokunabileceğiniz bir hayat!.. Güneşi, blokların izin 

verdiği kadar değil, yaprakların arasından süzen hayat!.. 

Çocuklarınızın gönlünce serpilip büyüyeceği… sizin, doğanın 

sunduğu tertemiz havayı sağlıkla soluyacağınız… Keyif ve 

eğlenceyi kuş cıvıltılarıyla yudumlayacağınız… Sahip olmanın 

huzur ve mutluluğunu iliklerinizde hissedeceğiniz bir hayat!

Sınırsız konforu kaliteyle buluşturan, 

yüreğinizdeki dünya!..



peki O hayat nerde?

Bodrum Türkbükü’nün eşsiz manzarasına bakan
çok özel bir koyda yeni hayatınız sizi bekliyor. Madnasa Türkbükü.

Unutulmaz bir karşılaşma olacağına eminiz.
Masmavi bir koyun eşsiz manzarası ve yeşillikler içerisinde doğal bir hayat… 

Dalgaların sesi, kuş cıvıltılarına karışırken bir rüyayı yaşamak,
alabildiğine huzur ve mutluluk.

Madnasa’da hayalleriniz hayatınız olacak!





zamanı gelmedi mi?Huzurlu bir limana demir atma

Kendinizi dinleyebileceğiniz, huzuru iliklerinize 
kadar hissedeceğiniz bir hayatı hak etmediniz mi?

Bırakın şehrin kalabalıklarını!
Siz özgürlüğü seçin, mutluluğu seçin.
Kamelyanızın altında dostlarınızla sohbeti,
havuz başında keyifli yemekleri,
çocuklarınızın bahçenizde güvenle oynamasını,
eşinizin çiçeklerle uğraşmasını…

Kısaca yaşamayı seçin...





Konforlu hayatımın
biricik nedeni…

Vazona koyduğun çiçeklerin kendi bahçenden olması,
sofrana gelen meyve sebzeyi

kendin yetiştirmek ne güzel bir duygudur…
Malikanenizin bahçesinde neler neler yetiştirirsiniz kimbilir?

Terasınıza ulaşacak bir asma.
Belki mor renkleriyle size hayat katacak begonviller.

Belki çocuklarınıza bir köpek hediye ederek
hayvan sevgisini aşılarsınız. 

Yeter ki isteyin.



Kapınızı açtıktan bir adım sonrası,
serin sularında düşlere dalacağınız bir havuz…

Geniş evinizin, geniş bahçesi hepinizin 
hayallerini gerçekleştirmeye yeter.





Doğallığın içinde
lüksü yaşamak...

Bambaşka bir konfor anlayışıyla dizayn 
edilen Madnasa Türkbükü mutluluğu evinizde

yakalayacağınız detaylarla dolu.
Dışarı adım atmadan bir hayat sürebileceksiniz.

İşinizi de, dünyayı da, malikanenizdeki 
çalışma odanızdan yönetebilirsiniz.

İsterseniz ertelediğiniz keyiflere
burada devam edin.













Özel; sadece size özel
güzellikler...

Hani o hep izlemek istediğiniz 
Oscarlı filmler sinema odanızda sizi bekliyor.

Heveslenip bir türlü okumaya başlayamadığınız
kitapların kapağını açmaya ne dersiniz.

İster terasta, ister bahçede, dilerseniz 
çatıdaki jakuzinize uzanarak manzara eşliğinde…

Böylesi bir konforla sarmalanmışsa hayatınız, doya doya 
yaşamaktan başka ne kalır geriye?..







İnsan evinde yaşamalı huzuru ve mutluluğu…

Bedenine ve ruhuna iyi gelecek şeylerle meşgul olmalı.
Her an emrinize hazır SPA, Türk hamamı, Şok duş ve masaj odanızda yenilenmenin keyfine varın.

Aromatik kokular eşliğinde egzotik ülkelere yolculuğa çıkaracak rahatlatıcı bir masaj…
Türk hamamının ruhunuzu arındıran etkisi…

Sonrasında gelen, sevdiklerinizle baş başa romantik bir akşam yemeği… 

Her yönüyle insan doğasına uygun bir hayat Madnasa’da sizi bekliyor.

Ruhunu arındırmanıntam zamanı...



Kalabalıklardan uzak bir hayat. Ama bu dostlarınızla buluşmanıza engel değil.
Bodrum’un mandalina kokan o havasında sevdiklerinizle beraber akşamları ev partilerine terasınız hep hazır.

Size yetecek bir mini bar, gönlünüze göre düzenlenmiş yeşillikler içerisinde alanlar,
sıcak yaz akşamlarında serinlemek için jakuzi. Sabahın ilk ışıklarına kadar sohbet, muhabbet, sınırsız eğlence.

Denizin maviliği üzerinde yakamozlar ve gökyüzünde yıldızlar.
Belki bir yıldız kayar da, dilek tutarsınız.

Buradan hiç ayrılmadan, bir ömür boyu yaşamayı istemek gibi mesela…

Hem sakin, hem hareketli...



Güneşin ilk ışıkları odanıza değdiğinde açın pencerenizi.

Denizin o eşsiz kokusu dolsun odanıza. Çıkın balkonunuza ve tertemiz havayı doldurun ciğerlerinize.
Yapacağınız çok şey var burada. Hadi hemen odanızda -hatta tüm odalarda- yer alan banyonuzda duşunuzu alın. 

Hizmetlilerinizin hazırladığı kahvaltıyı neşeyle yapın ve güne başlayın.
Limanda balık tutmak mı? Doğada bir safari mi? Yoksa bahçenizde oyalanacağınız bir gün mü?

Siz karar verin!

Yemyeşil bir sabaha uyanmak...



Ulaşımda da sınırsız...
Madnasa Türkbükü sakinlerine özel bir helikopter pisti yer alıyor.
Gönlünüze göre, dilediğiniz yere kolayca ulaşabilmeniz için...



Bodrum’un dillere destan efsane eğlencelerine, canlı gece hayatına,
otantik Türk lezzetlerine, hayal ettiğiniz anda ulaşabileceksiniz.

Aradığınız hayata ulaşmanız dakikalarla sınırlı. Yat gezileriyle Orak adasına, Akvaryum koyuna, Cennet Koyuna, 
Datça’ya ve hatta Yunan adalarına gidebilir, gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz.

Bodrum Kalesi, Kral mezarları, Halikarnas Mozolesi, terk edilmiş yörük köyü Sandima, Bafa gölü, 
Yalıkavak Yel değirmenleri, Euromos kalıntıları…

yakın çevrenizde hareket!Evinizde sükûnet, 



 Çevrenizde saymakla bitmeyecek güzellik, denemeyle bitmeyecek etkinlik var.

Denize girmek mi? Bodrum civarının en güzel denizi her an sizin emrinize amade.
VIP bir hayatın tüm imkanları evinizde ve elinizin altında.

Çok yakında Türkbükü’nde 7 yıldızlı beach club’da size özel fırsatlarla hayatınızda olacak.

 Mutluluğu evinizde sakin, çevrenizde doyasıya yaşamak Madnasa’ya ve size özel.

Her şey, keyfinize göre...



malikanemiz var!Ne yazık ki 16

Havuzuyla, bahçesiyle 1.500 m2’ye yakın bir alanda, zirvede,
eksiksiz bir hayat. Sadece 16 şanslı aile için. Her metrekaresi ince

detaylarla planlanmış 5 oda. İletişiminiz için uydu internet bağlantısı,
dijital platform bağlantıları, güvenliğiniz için kamera bağlantı altyapısı,

her oda için klima bağlantısı hazır. Dilediğiniz odayı çalışma odası,
dilediğiniz odayı sinema ve oyun odası yapın.

Ayrıca hizmetlileriniz için ayrılmış ekstra bir oda. 2 araçlık kapalı otopark. 
Kış mevsiminde de Madnasa’da yaşamanız için yerden ıstma. “Hayat, 
doğru seçimlerden ibarettir.” diyoruz ya… Aslında biraz da acele edenlerin 
kazanacağı bir hayat var Madnasa Türkbükü’nde.



Milas Havalimanı 44 km. 30 dk. / Dalaman Havalimanı 204 km. 2 saat 20 dk.
Bodrum 24 km. 15 dk. / Torba 11 km. 8 dk. / Yalıkavak 11 km. 10 dk.
Turgutreis 29 km. 32 dk. / Güvercinlik 27 km. 17 dk. / Gümbet 20 km. 15 dk.
Gümüşlük 21 km. 18 dk. / Bafa Gölü 105 km 1 saat 15 dk. / Kos Adası 1 saat 20 dk.
Datça 1 saat 20 dk. / Didim 121 km. 1 saat 30 dk. / Marmaris 170 km. 2 saat 20 dk.
Muğla 132 km. 2 saat / İzmir 244 km. 3 saat / Antalya 428 km. 5 saat

Bodrum Kalesi

Rüzgar Gülleri

Halikarnas Mozalesi

Bodrum Su Sarnıçları

Myndos Kapısı

Dibeklihan

Bodrum Antik Tiyatro

Fener Burnu

Aya Nikola Kilisesi

Bodrum Evleri
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Hayatına yatırım yap!

Böyle bir fırsat, böyle özel bir yaşam,
 insanın karşısına çok nadir çıkar. Madnasa Türkbükü, 
yaşayana ve yatırım yapana değer katacak bir proje. 

 Kendine ve ailesine kıymet verenlerin öncelikli
seçeneği Madnasa’da yaşamak. 

Burada hep kazanan siz olacaksınız. 



Zemin Kat Giriş Katı

01 - Salon 43 m2

02 - Yatak Odası 20 m2

03 - Hol 8,50 m2

04 - Sauna, Buhar Od. 16 m2

05 - Hol 3,50 m2

06 - WC 3,50 m2

07 - WC 2,50 m2

08 - Sinema + TV Od. 22 m2

09 - Tesisat Odası 15 m2

10 - Garaj 41 m2

01 - Salon 43 m2

02 - Yatak Odası 20 m2

03 - Banyo 7 m2

04 - Hol 2,42 m2

05 - Giriş Holü 15 m2

06 - Mutfak 18 m2

07 - Yemek Bölümü 22 m2

08 - Çay Terası 11 m2

09 - Teras 76 m2
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01 - Ebv. Yatak Odası 36 m2

02 - Yatak Odası 21 m2

03 - Balkon 5 m2

04 - Banyo 7 m2

05 - Hol 1,42 m2

06 - Koridor 7 m2

07 - Çalışma Odası 15 m2

08 - Banyo 9 m2

09 - Yatak Odası 26 m2

10 - Balkon 5 m2

01 - Eğlence Keyif Alanı 45 m2

02 - Oturma Alanı 24 m2

03 - Mini Bar 9 m2

04 - WC 2,7 m2

05 - Duş 2 m2

06 - Jakuzi ve Dinlenme 31 m2
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Birinci Kat Teras Kat



HER ARAYAN DOĞRU EVİ BULAMAZ

AMA BULANLAR ARAYANLARDIR
Hayalgücünün sınırlarını zorlayan, tasarımları her zaman yaşayacak 
bir imza… Her projesinde iyi bir yaşam önerisi geliştiren, şehirlere ve 
hayatımıza yeni semboller katan, ikonik tasarımlarıyla iz bırakan bir 
mimar: Barbaros Sağdıç. Madnasa Türkbükü’nün her metrekaresi, 
geleneksel Bodrum mimarisinden esinlenerek modernist bir 
yaklaşımla onun kaleminden dizayn edildi. Yaşamla bütünleşik, 
yaşayanla konuşan, aydınlık, ferah; en önemlisi deniz ve yeşili 
özümsemiş bir proje.

B A R B A R O S  SAĞ D I Ç
1980’de Brighton Üniversitesi, Lefke Üniversitesi, Chicago 
Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, San Sebastian Üniversitesi ve 
Barcelona Üniversitesi’nin proje atölyelerine profesör öğretim 
görevlisi olarak katılmış, 1975 yılında kurduğu Proje Limited 
firmasında çalışmalarına devam etmektedir.

Bu katalogta yer alan tüm canlandırmalar ve 3 boyutlu çizimler tanıtım amacıyla yapılmıştır herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
AB Grup Holding, teknik ve estetik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



İyi ki seni seçmişim!

Türkbükü Mahallesi, Andızlı Caddesi No:37
Madnasa Türkbükü - Bodrum / Muğla

Tel: 0212 550 93 95 - 96
Fax : 0212 550 93 94

Mail: info@abgrupholding.com
www.abgrupholding.com

Teşvikiye Mah. Ferah Sok. Bayrak Konakları
No: 1-3 Daire: 14 Nişantaşı - Şişli / İstanbul

Tel: 0212 550 93 95 - 96
Fax : 0212 550 93 94

Mail: info@abgrupholding.com
www.abgrupholding.com


