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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
Uçuş

Yatırımcı
Teşvikleri

Yüksek
Eğitim

Seviyesi

En güvenli
2. ülke

Yüksek
Yaşam
Kalitesi

İngilizce
resmi dili

Avrupa Birliği 
vatandaşlığı ve 

Malta
Pasaportu 

hakkı 



Başvurunuz sonucunda oturum izni değil, 12 ay  bitiminde
doğrudan Malta vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportu
sahibi oluyorsunuz.

Bu süre içinde Malta’da sürekli yaşama ve iş kurma gibi
zorunluluklara tabi değilsiniz. Böylece Türkiye’deki iş ve özel
hayatınıza olduğu gibi devam edebilirsiniz.

Malta vatandaşı olduğunuz zaman, Amerika Birleşik Devletleri de 
dahil 169 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz. Malta pasaportu
dünyada en prestijli ilk 10 pasaport arasında sayılmaktadır.

Malta dünya çapında elde
ettiğiniz gelirlerinizden hiçbir 
şekilde vergilendirme
uygulamamaktadır.

Malta vatandaşlık programında 
başvurular çok kapsamlı bir
şekilde değerlendirilmekte ve 
sadece sicil araştırması
sonucunda olumlu
değerlendirme yapılan kişiler bu 
ayrıcalığa ulaşabilmektedir. Bu  
nedenle seçkin ailelerin kabul 
edildiği son derece itibarlı bir 
programdır.

Avrupa Birliği vatandaşı olmanız, size ve ailenize 28 Avrupa ülkesi 
ve İsviçre’nin kapılarını açmaktadır. Avrupa içinde dilediğiniz ülke-
ye yerleşebilir, iş fırsatlarından yararlanabilir, eğitim ve sağlık gibi 
önemli ayrıcalıklardan diğer Avrupa vatandaşları ile eşit şartlarda 
faydalanabilirsiniz. 
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MALTA VATANDAŞLIK PROGRAMI



En önemli Şart; Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na belirli bir tutarda ve geri almamak 
koşuluyla bir katkıda bulunmaktır. Bu rakam başvuru sahibi için olup; eş, çocuklar ve ebeveyn-
ler için 25,000 euro ile 50,000 euro arasında değişen katkılar söz konusudur

Malta’da 5 yıl süresince yıllık kirası 16,000  euro olan bir gayrimenkul kiralanması veya bir gayrimenkul 
satın alınması gerekmektedir. 

Malta’da sizin adınıza açılan bir banka hesabı üzerinden 5 yıl vadeli Malta devlet tahvili alınması
gerekmektedir. 

Başvuru sahibi ve beraberindeki her aile üyesi için Global Sağlık Sigortası yapılması istenmektedir. 

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

5

MALTA VATANDAŞLIK BAŞVURU ŞARTLARI



Size finansal olarak bağlı olmak kaydıyla 26 yaşına 
kadar olan çocuklarınız ve 55 yaşın üzerindeki
ebeveynleriniz de başvuru sürecinize dahil
edilebilirler. 

Malta Vatandaşlık Programı, Malta Hükümeti tara-
fından 1,800 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kabul edilen 
ve vatandaşlık süreci başlayan başvurular bu sayıya 
ulaşınca program sona erecektir. Bu da, vatandaşlık 
programını en ayrıcalıklı kılan özelliklerden birisidir. 
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MALTA VATANDAŞLIK BAŞVURU ŞARTLARI



ilk Ay içinde Malta 
Oturum başvurusunu 
tamamlayarak Malta 
oturum kartlarını elde 

edersiniz. 

Vatandaşlık
başvuru dosyanız 

ve gereken
evraklar hazırlanır. 

Dosyanız Malta 
Hükümeti’ne

sunulur. 5-6 ay
arasında süren

detaylı sicil
araştırma süreci 

başlar. 

Sicil araştırma
sürecinin

tamamlanması ile 
başvurunuzun kabıl 
edildişine dair yazılı 

onay Malta Hükümeti 
tarafından iletilir

Gerekli katkı tutarı, 
devlet tahvili alımı ve 

gayrimenkul
kiralanması işlemleri 

tamamlanır. 

Oturum kartlarınızın 
başlangıç tarihinden 

tam 12 ay sonra
vatandaşlık işlemleriniz 

tamamlanır

Malta’da
gerçekleşecek yemin 
töreni sonrasında bir 

hafta içinde
pasaportlarınız ve

Malta kimlik kartlarınız
hazırlanarak size

teslim edilir.
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MALTA VATANDAŞLIK 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, vatandaşlık süreci ve sonrasında kesintisiz destek ve danışmanlık hizmeti
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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


