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Nova Group , Amerika, Avrupa ve Türkiye arasında 
kurulmuş güçlü bir köprü görevi görmektedir.

Nova Group, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de, yatırım 
ve ticaret konularında, bireysel ve kurumsal bazda 
kapsamlı hizmetler vermektedir.Şirketimiz,
Amerika’da ve Avrupa’da yatırım yapmak isteyenlerin 
yanı sıra yatırımını yapmış ancak büyüyüp gelişmek 
isteyen kurumlara da danışmanlık hizmetleri
vermektedir.

Amerika’da ve Avrupa’da iş kurmayı düşünen,
oturum ve vatandaşlık hizmet almak isteyen
girişimciler veya ticarî faaliyetle-rini Amerika’ya ve 
Avrupa’ya taşımayı düşünen iş adamları için vermiş 
olduğu hizmetlerden bazıları şöyledir:

Danışmanlık, emlâk, dış ticaret, finans, yatırım,
mortgage çözümleri, şirket kurulması, muhasebe ve 
malî müşavirlik hizmetle-ri, proje yatırımları, oturum, 
vatandaşlık ve vize danışmanlığı.
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NEDEN MALTA

Avrupa Birliği
Ülkesi

Tüm Avrupa
Ülkerine

Doğrudan
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Yatırımcı
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Yüksek
Eğitim

Seviyesi

Uluslararası
Bankacılık

Ağı

Yüksek
Yaşam
Kalitesi

İngilizce
resmi dili

Avrupa Birliği 
vatandaşlığı ve 

Malta
Pasaportu 

hakkı 



İstenilen en önemli koşul 5 yıl vadeli ve Malta devlet tahvili alınma-
sıdır. Bu tahvilin alımı Malta’da açacağınız kendi banka hesabınız 
üzerinden yapılır ve tahvil 5 yıl süresince yine sizin kendi hesabınız-
da tutulur. 

Program kriterlerinden biri olarak, tahvil yatırımı ile birlikte, Mal-
ta’da 5 yıl süre ile yıllık kira bedeli en az 10.000 euro olan bir gayri-
menkul kiralanması ya da bir mülk edinilmesi gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan her aile
bireyi için uluslararası sağlık 
sigortası yapılmaktadır. Ayrıca, 
Malta Hükümeti’ne tek seferlik 
30.000 EURO
tutarında harç bedeli ödenmek-
te, ek olarak hukuki danışmanlık
ücreti tahsil edilmektedir.

Malta programına sadece siz, 
eşiniz, 26 yaşından küçük ço-
cuklarınız değil, anne ve  baba-
nız hatta onların anne ve babala-
rı da sizinle birlikte başvurabilir. 
Tüm aileyi  içeren başvuruda 
aranılan en önemli koşullardan 
biri, ebeveynlerinizin size finan-
sal  açıdan bağımlı olmasıdır.

Başvuru sahibinin bir varlığa sahip olması veya yıllık  ortalama 
100,000 euro gelir elde etmesi başvuru için aranılan kriterler ara-
sındadır. Malta daimi oturum başvurusu hızlı bir şekilde ilerlemekte 
ve ortalama 2-3 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvurunuz sonuç-
landığında tüm aile üyelerinizi içeren Süresiz  Oturum Sertifikası ve 
oturum kartlarınızı alarak Schengen ülkelerinde serbest dolaşım ve 
dilediğiniz  Avrupa ülkesinde yılda 6 aya kadar kalabilme hakkınızı 
elde etmiş olursunuz.

www.novagoldenvisa.com | info@novagoldenvisa.com | +90 850 811 52 82
© 2018 Nova Group Holding INC. All Rights Reserved.

4
MALTA OTURUM PROGRAMI



Devlet tahvili aldığınızda, siz ve aileniz Malta’da süresiz, ömür 
boyu geçerli oturum izni elde ediyorsunuz. 

Schengen ülkelerinde de serbest dolaşım hakkınız oluyor.

Tüm yatırımınız Malta devlet güvencesinde,  üstelik 5 yıl sonra yatırımınızı
senelik %3 faizi ile geri alıyorsunuz.

Hiçbir zaman Malta’ya gitme ya da yerleşme zorunluluğu olmaksızın oturma iznine sahip oluyorsunuz.

Dilediğiniz zaman Malta’ya gidebiliyor ve dilediğiniz süre boyunca kalabiliyorsunuz.
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MALTA OTURUM İZNİ FAYDALARI



Tüm Schengen ülkelerinde vizesiz (serbest) 
dolaşım ve yılda 6 aya kadar herhangi bir Schengen  
ülkesinde kalabilme hakkını elde ediyorsunuz.

Ayrı bir başvuru ile çalışma izni sahibi olduğunuz 
takdirde Malta’nın sunduğu sağlık ve eğitim gibi 
tüm sosyal haklardan faydalanabiliyorsunuz.

Malta’da iş kurabilme ve çok önemli vergi avantaj-
larından yararlanabilme hakkına kavuşuyorsunuz.

Malta sınırları dışında elde ettiğiniz gelirleriniz, 
hiçbir şekilde Malta’da vergilendirmeye tabi
tutulmuyor.
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MALTA OTURUM İZNİ FAYDALARI



Programa
uygunluğunuzun 

belirlenmesi
sonrasında

sözleşmeniz
hazırlanır.

Hukuki danışman-
lık ücretinin belirli 
bir kısmı ve Malta 
Hükümeti’ne 5,500 
euro ödeme yapılır.

Başvuru dosyanız 
hazırlandıktan
sonra Malta
Hükümeti’ne

sunulur

Başvurunuzun
onayı ile birlikte, 
Malta’ya seyahat 

edersiniz.

Hukuki danışmanlık 
ücretinizin bakiyesi 

ve Malta
Hükümeti’ne

kalan ödemeniz olan 
24,500 euro
gerçekleşir.

Seyahatinizde
banka hesabı

açılması, gayrimenkul 
kiralanması, sağlık
sigortası ve devlet

tahvili alım işlemleri 
tamamlanır. 

Seyahatinizde
banka hesabı

açılması, gayrimenkul 
kiralanması, sağlık
sigortası ve devlet

tahvili alım işlemleri 
tamamlanır. 
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MALTA OTURUM BAŞVURU AŞAMALARI



Yerleşik uzman ekip

Türkçe danışmanlık hizmeti

Noterler ile sorunsuz tapu, şirket kurulumu ve devir işlemleri

Vergi uzmanları ve muhasebe firmaları ile en doğru vergi yapılandırması

Bankalar ile en kısa sürede hesap açılımı ve hesap takibi.

Avukatlar ile hukuki tam koruma

Tüm oturum alınma süreci ve sonrasında kesintisiz destek ve danışmanlık hizmeti
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NEDEN BİZ



Istanbul Office
Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers 
No:12 Kule:1 #1801 34387
Şişli / İstanbul

Malta Office
Giuseppe Cali Street, The
Penthouse Tax’biex
Malta

+90 850 811 52 82
www.novagoldenvisa.com | info@novagoldenvisa.com

World Offices

Berlin, Pekin, London, Talin, Barcelona, Lisbon, Vilnius, Dubai


