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Yatırım yoluyla Malta Vatandaşlığı
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MALTA
Malta; istikrarlı politik iklimin ve ulusal/ekonomik öneme 
sahip konular üzerinde oldukça uyumlu iki partili politik 
sahnenin tadını çıkarmaktadır. Malta; Almanya ile birlikte 
Euro Bölgesindeki ülkeler arasında, finansal kriz esnasında 
ekonomik büyümesini sürdüren iki ülkeden biridir. Malta 
bankaları dünyanın en güvenilir bankaları arasında yer 
almaktadır. Malta 2004’ten beri AB’ne ve 2007’den beri 
Schengen Bölgesi’ne üyedir. Bu program kapsamında elde 
edilen vatandaşlık; ömür boyu tüm vatandaşlık haklarından 
yararlanmanızı sağlar ve bu haklar miras yolu ile gelecek 
nesillere aktarılabilir. Bununla birlikte Malta vatandaşlığı; 
Malta’da ve Avrupa genelinde, Malta ve AB vatandaşları 
tarafından yararlanılabilen tüm yatırım fırsatlarına erişim 
hakkı sağlar. 

YATIRIM YOLUYLA MALTA 
VATANDAŞLIĞI'NA DAIR 
KANUNI ESASLAR
Malta Kanunları’nın 188. bölümünde yer alan Malta 
Göçmenlik Yasası’nda Kasım 2013’te yapılan değişiklik; 
2014 tarihli ve LN 47 sayılı “ Yatırım yolu ile Malta 
Vatandaşlığı Programı”nı içeren kararname için bir çerçeve 
oluşturmuştur. Malta Bireysel Yatırım Programı gereklilikleri 
sebebi ile sadece kusursuz bir sicile ve yeterli saygınlığa 
sahip varlıklı kişiler Malta ´ya katkı ve yatırım sağlamaları 
koşulu ile kabul edilmektedirler. 

MALTA VATANDAŞLIĞININ SUNDUĞU FAYDALAR

Hızlı işlem
4 ay

182 noktaya vizesiz 
seyahat; ABD, Kanada 
ve Birleşik Krallık dahil 

Özgün Bağlantılar
Bekleme süresince 
Schengen İkameti

Yüksek kalitede, 
ücretsiz, sağlık ve 
eğitim hizmetleri 

Çocuklar ve 
ebeveynler dahil 

Soybağı ile 
aktarılabilir

AB-onayı
AB özgürlükleri

Schengen



‘YERİNDE VE UYGUN’ TESTİ 
Malta Hükümeti yalnızca hak eden ve saygın başvuru 
sahiplerine Malta vatandaşlığı verildiğinden emin olmak 
amacıyla başvuranları en yüksek düzeyde ayrıntılı bir 
değerlendirme aşamasına tabi tutmaktadır. Bu sebep ile 
başvuranlardan; Uluslararası Ceza Mahkemesi , İnterpol 
ve diğer yetkili kurumlardan onaylı temiz bir adli sicil kaydı 
sunması talep edilmektedir.  

SAĞLIK DURUMU 
Başvuru sahiplerinin bulaşıcı bir hastalığa ya da Malta 
sağlık sistemi için önemli bir yük oluşturabilecek bir 
sağlık probleminden muzdarip olmadığını ispatlaması 
gerekmektedir.

MÜLK SATIN ALMA VEYA KIRALAMA
Başvuru sahiplerinin en az 350.000€ (Malta) tutarında 
bir mülk yatırımında bulunması ya da 16.000€ (Malta) 
tutarında beş yıllık bir mülk kiralama sözleşmesi imzalamış 
olması gerekmektedir. 

ULUSAL GELİŞİM & SOSYAL FON'A ÖDENCEK 
KATKI PAYI
Yatırım yoluyla Malta Vatandaşlığına sahip olmak için, asıl 
başvuru sahibinin Malta Hükümeti’ne en az 650.000€ 
katkı payı ödemesi gerekmektedir. Bu katkı payının yüzde 
70’i Malta Hükümeti tarafından kurulan ve mütevelli heyeti 
tarafından yönetilen Özel Fon’a aktarılacaktır. Geri kalanı 
ise hükümet birleşik fonuna aktarılacaktır. Buna ek olarak; 
eşler ve çocuklar için 25.000€, 18 ve 26 yaşları arasındaki 
evlenmemiş çocuklar ve bağımlı ebeveynlerin her biri için 
ise 50.000€ tutarında katkı payı ödenmesi gerekmektedir. 

BONO / HISSE SENEDI YATIRIMLARI
Başvuru sahiplerinin hükümet onaylı bono / hisse 
senetlerine en az 150.000€ yatırım yapması ve bu yatırımları 
en az 5 yıl boyunca elinde tutması gerekmektedir. 

MALTA VATADNAŞLIĞI İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ: 
Yatırım yoluyla Malta Vatandaşlığı için müracaat edecek asıl başvuru sahibinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Asıl 
başvurana ekonomik olarak bağımlı olan; eş, çocuklar , anne-baba ve büyükanne-büyükbaba belirli koşulları taşımaları 
kaydı ile asıl başvuran ile birlikte başvuru yapma hakkına sahiptir. 

UYGUNLUK EHLIYETI GEREKLILIKLERI

İyi bir sicile sahip asıl 
başvuru

Ev satın alma min. 
350.000€ / kiralama 

min. 16.000 € 

650.000€ tutarında 
katkı payı

Özgün
bağlantılar

150.000€ tutarında 
Hükümet tahvilleri 

BONOLAR18+ €+ + + + =



Başvuru Zaman Çizelgesi

MALTA VATANDAŞLIĞI'NA BAŞVURU SÜRECI 

4 AYLIK 
UYUM SÜRESI 

Bir mülk  satın alın ya da   
kiralayın 
Bonolara 150.000€ tutarında 
yatırım yapın 
Sağlık güvencesi sunun

4 AY 
İŞLEM SÜRESI 

Identity Malta: Başvurunuzu, gelir 
kaynaklarınızı ve özgeçmişinizi  
Gözden geçirir ve risk a   
ğırlıklandırması uygular

İkamet  
Kartı 

hızlandırılmış 
1-3 hafta

Tam 
Vatandaşlık 
Başvurusu

Bağlılık  
Yemini Vatandaşlığa 

Kabul Belgesi

Prensip Onayı

2 AY
HAZIRLIK
• Destekleyici dokümanları ve

başvuru dosyasını hazırlama
• Malta Konsolosluğu’na teslim

etmeden önce dokümanları
imzalama

1 YIL

NEDEN BIZIMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Biz avukatız:
Maksimum gizlilik 

garantisi

Malta-Kıbrs 
Avukatları,  

Vergi danışmanları,  
Mutemet 

kadrosu:100+

Değerlerimiz:
Küçük firma 

bireyselliği, Büyük 
firma uzmanlığı

Bu belgede yer alan materyaller yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve herhangi bir yasal ya da diğer profesyonel tavsiye niteliği ve amacı taşımamaktadır. Bu belgede yer alan bilgilerin esas 
alınması nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da neticesel kayıp ve zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Okuyucuların burada ifade edilen beyanları teyit ettirmesi 
önerilmektedir. Karşılaşacağınız istisnai durumlar için de uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Rahat hissetmeniz için, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 
© TELİF HAKKI BİLDİRİMİ CCLEX'nin ön muvafakatı olduğu durumlar haricinde, bu belgenin tamamen ya da kısmen çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Malta 
Kıbrıs 
Londra 
Zürih

Yüksek başarı 
oranı

Malta-Kıbrıs 
Göçmenlik 

Avukatları:20+ 

İletişime Geçin:
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