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NEDEN MYPLUS
İLE YATIRIM ?

HAKKIMIZDA

Myplus, uzman ekibi ve yönetim kadrosu ile 
başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de 
gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve Türk 
vatandaşlığına geçiş hizmetlerini başarı ile 
sürdürmektedir. 

Myplus, Türkiye'ye yatırım yapmak ve 
gayrimenkul satın almak isteyenlere grup 
bünyesindeki projeleri ve diğer iş ortaklarının 
projelerini de portföyüne alarak, yatırımcılarına 
kazançlı alternatifler sunmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
hizmetlerinde tüm bürokratik süreci de uzman 
ekibimizle takip edip sonuçlandırıyoruz.

Myplus Investment pazarlama, gayrimenkul, danışmanlık ve proje yönetim 
alanında uluslararası alıcılar için Türkiye’de ortaklık dizaynı ile hizmet veren 
tek kuruluştur.

Yurt dışı yatırımlarda başarıya ulaşmanın en etkili yolu güvenilir lokal 
partnerlerle çalışmaktır. Myplus Investment’ın ortaklık yapısı ve sektörel 
tecrübesi bu husustaki en büyük gücüdür.

Myplus Investment, emlak satışlarında alanında sektörün önde gelen 
gayrimenkul geliştirme firmaları ile çalışmaktadır. Portföyümüzü 
oluştururken en önemli önceliğimiz alanında uzman analistlerimiz tarafından 
müşterilerimize yatırım getirisinin en iyi olacağı proje ve lokasyonları 
belirlemektir.

Emlak satışlarında gerek satış esnasında, gerekse satış sonrası uluslararası 
hizmet standartları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Yatırım danışmanlığı kapsamında yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için 
arazi tespitinden, mimari tasarımlara, fizibilite çalışmalarından satış 
stratejilerinin belirlenmesine, iş ortaklığı görüşmelerinden bankacılık 
hizmetlerinin organizasyonuna kadar, her alanda en uygun ve güvenilir 
hizmet alınması firmamız garantörlüğü kapsamındadır.
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VATANDAŞLIK
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı

Türkiye bölgenin en müre�eh ve yaşanabilir ülkelerinden biri. Coğrafi 
konumu, üç tarafının denizlerle çevrili oluşu ve doğal güzellikleriyle sadece 
bölgenin değil Dünya’nın da en önemli ülkelerinden biri. 

Myplus Investment olarak biz yatırımcılarımıza doğru projelerle yatırım 
seçeneklerini sunup, devamında 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını veya oturum izni almak için gerekli 
olacak olan tüm yasal süreci takip ediyoruz. 

VIP hizmet anlayışı ile tüm evrak ve bürokratik işlemleri kısa süre içinde 
tamamlıyoruz.

Anadolu Yakasının En Özel Projesi

VEMA TUZLA
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www.vemagrup.com

GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE DEĞER KATAN 
PROJELERİMİZDEN BAZILARI BİZ KİMİZ?

1992 yılında kurulan firmamız inşaat ve tarım sektörlerinde büyüyerek üstlendiği her 
yatırımda ülkemize değer katan projeler üretmiştir. 

VEMA GRUP yönetim kurulu başkanımız MÜSLÜM YANMAZ, aynı zamanda uluslararası 
alanda Sera ve İnşaat yatırımları yapan VEMA Şirketler grubunun da yönetim kurulu 
başkanı olup, Türkiye Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Genel başkanlığı görevini de 
yürütmektedir.

Kurucumuz MÜSLÜM YANMAZ ve Uluslararası iş ortaklarımız ile birlikte İnşaat, Tarım, Dış 
Ticaret ve Yatırım Danışmanlığı sektöründeki birikim ve tecrübelerimizi yatırımcılarımızla 
paylaşıyoruz.

İnşaat sektöründe çok önemli projelere imza atmış, 
Türkiye’nin gelişen sosyo-ekonomik yapısına 
önemli katkılar sunarak sektöründe öncü olan 
VEMA İNŞAAT akıllı konut konseptini 
başarı ile faaliyete geçirmiştir. 

VEMA TUZLA

VEMA VIP

VEMA GREENPARK

VEMA SEYİRTEPE

VEMA LOFT
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Grup firmalarımızdan olan Nergis Seracılık 
Ltd.Şti Vema Grup bünyesi altında faaliyet 
göstermekte olup Şanlıurfa’da 118.000 m2 
alanda topraksız kültür üretim seralarına 
sahiptir. 

Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni 
teknolojiler kullanılarak üretim yapılan 
tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik 
domatesler, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda 
müşterilerimize sunulmaktadır.

BAŞLICA HIZMETLERIMIZ

Anahtar Teslimi Sera Yapımı

Topraksız Kültür Üretim Seraları 

Paketleme Üniteleri 

Danışmanlık Hizmetleri

Topraksız Tarım
Vema Sera tesislerinde Hindistan Cevizi kabuklarından oluşturulan ve 
bitki kökünde daha fazla su tutulmasını sağlayan cocopeat zemininde 

onlarca çeşit domates üretimi gerçekleştirilmektedir.
Jeotermal Enerji ile Tarım

Jeotermal tesis ile sağlanan sıcak su Vema Sera tesislerinde birbirinden 
lezzetli, sağlıklı ve doğal domateslere dönüşür. 

Modern seracılığın 
öncü firması  



Anadolu yakasında yükselen VEMA TUZLA projesi TÜRKİYE CUMHURİYETİ TUZLA BELEDİYESİ ile 
birlikte faaliyete geçirilen bölgede ki en özel proje olma özelliğini taşıyor.

Eşsiz adalar ve deniz manzaralı 474 adet konut, 160 adet home ofis, 126 adet ticari alanlar
ve AVM konsepti ile yaklaşık 3000 kişiye ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Marmaray ve Metro Duraklarının Tam Karşısında, E-5 Karayoluna Sıfır konumda,
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına 12 km Uzaklıkta Oluşu ile Yaşamınızı Kolaylaştırıyor.

VEMA TUZLA
‘’ ANADOLU YAKASI ‘’ Ayrıcalıklı bir yaşamın simgesidir..

2 kıtayı birbirine bağlayan, içinden deniz geçen, 
çağ açıp çağ kapatan tarihi bir şehirdir

İSTANBUL



Stratejik olarak Türkiye, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun gelişen ve yükselen 
değeri olarak birçok yatırım fırsatı sunan büyük bir ülke. 

İstanbul, dünyadaki diğer metropollerle kıyaslandığında elverişli konumu, 
mevcut potansiyeli, bölgesel işbirlikleri ve 2023 yılına yönelik büyük 
hedefleri ile Türkiye, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Türkİye’de Yatırım

İstanbul...



Gayrİmenkul 
satışı VE YATIRIM

Topkapı Sarayı | İstanbul

Konak | İzmir

Çamlıca Tepesi | İstanbul

 Yürüyen Köşk | Yalova

Maşukiye | Kartepe

Antalya

Sapanca

Muğla

Uludağ | Bursa

Vema Grup; İnşaat ve tarım sektörlerindeki faaliyetleri ile Türkiye’nin öncü kuruluşları 
arasındadır.

Vema İnşaat İstanbul Tuzla’da Tuzla Belediyesi ile birlikte konut ve AVM projesine başlamıştır. 
Myplus olarak hem kendi projelerimizi hem de iş ortaklarımızın projelerine yer vererek sizlere 
gerçek anlamda İstanbul’a ve Türkiye’ye karlı bir yatırım yapmanın garantisini veriyor.

Uluslararası alanda özellikle tarım sektöründe seracılık yatırımlarıyla, yatırımdan 
üretime-üretimden ihracata kadarki süreçlerin tümünü 25 yıldır başarı ile sürdürmektedir.

Vema Sera Şanlıurfa’nın Karaali bölgesinde Kuveytli Yatırımcıların da birarada olduğu 100 ha 
sera tesisi inşasına başlamıştır. Toplam yatırım değeri 100.000.000 USD ‘dır. Türkiye'de ilk defa 
jeotermal enerji ile birlikte güneş enerjisinden faydalanacağımız çok geniş kapsamlı yatırımları 
hayata geçiriyoruz.

Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen aynı zamanda vatandaş olmak isteyen tüm yatırımcılarına 
yatırımları oluşturmam üzere bünyesindeki uzman ekiplerle yatırımcılarına en iyi hizmeti 
vermektedir.

Bulunduğu coğrafya itibariyle Dünya’nın Avrupa’ya açılan kapısı Türkiye’de yatırım yapmak ve 
yaşamak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.



SATIŞ ÖNCESİ HİZMETLER SATIŞ Sonrası HİZMETLER

Hayalinizde ki mülkü bulmak için yerinde 
görme tuzları düzenliyoruz

Soru işaretleriniz varsa, satın alma 
prosedürünü şe�af ve ayrıntılı olarak
açıklıyoruz

Hayalinizdeki mülkü bütçenize göre 
bulmanıza yardımcı oluyoruz

Bir banka kredisi veya organizasyonu için 
ihtiyacınız olan planı bize aktarın.

Güvenli bir satış sözleşmesi

Türkiye’de ki emlak vergileri hakkında sizi 
bilgilendiriyoruz

Tüm aşamalarda tercüman temini

Vekalet Sözleşmesi için türkiye’de size özel 
atanan noter ve tercüman hizmeti

Tapu ve tapu sicil dairesi genel 
müdürlüğüne başvuru

Mülkün sizin adınıza kaydının yapılması

TC Vergi Dairesine vergi kimlik numaranızı 
kaydetmenize yardımcı olur

Elektrik, su, telefon gibi aboneliklerin kaydı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hak edinimi 
sürecinin takibi ve sonuçlandırılması

İkamet, çalışma izni ve vize işlemlerinin 
sonuçlandırılması

Gayrimenkul sigortası yardımı ( kaza, sağlık, 
fırtına, hırsızlık ve depreme karşı )

Ev aletleri ve mobilya alımı konusunda 
yardım
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