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// Giriş
Müşterilerimizin en iyisini hak ettiğine yürekten
inanıyoruz. Sorumluluklarımızı çok ciddiye
alıyoruz ve müşterilerimizin memnuniyetini
profesyonel ancak güler yüzlü bir hukuki hizmet
sunarak garanti altına alıyoruz.

“Sınırların olmadığı bir dünya”
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ALTIN VİZE NEDİR?
Altın Vize yatırımcıların ve onların yakın aile üyelerinin İspanya,
Portekiz veya Yunanistan gibi bir Avrupa ülkesinde oturum
almalarını sağlar. AB ülkelerindeki Altın Vize programları
yatırımcıların istedikleri sektöre yatırım yapmaları için nispeten
basit ve son derece esnek seçenekler sunarlar. Böylece vizeye
ihtiyaç duymadan Schengen bölgesinde AB’nin vizesiz seyahat
ve oturum fırsatlarından faydalanırlar.

YATIRIM İLE VATANDAŞLIK
NEDİR?
Yatırım yoluyla vatandaşlık, yatırımcıların ve ailelerinin Malta,
Kıbrıs veya çeşitli Karayip ülkeleri gibi başka bir ülkede ikinci
vatandaşlık almalarını sağlar. Bu, ülkenizdekinden daha az
kısıtlayıcı olan ve vizesiz daha fazla ülkeye seyahat etmenizi
sağlayan bir pasaporta sahip olmanıza fırsat tanır. Yatırımla
ikinci vatandaşlık edinme süreci genellikle normal göç
yöntemlerinden daha hızlıdır ve çoğunlukla yatırım yaptığınız
ülkeyi ziyaret etmenizi bile gerektirmez.
Yatırım programı ile doğru vatandaşlığa yatırım yapabilmeniz
için dikkatli bir değerlendirme ve stratejik tavsiye çok önemlidir.
Coates Global size en uygun yatırım programını bulmak için
ihtiyacınız olan tavsiyeyi ve desteği sağlar. Tecrübeli hukuk
uzmanlarımız mevcut en iyi yatırım programlarından seçim
yapmanıza yardımcı olacak ve başvurunuzu başından sonuna
kadar takip edip gerekli işlemleri yerine getirir.
Coates Global dünyanın her yerinden yüzlerce müşterinin
yatırım yoluyla oturum veya yatırımlarını güvence altına
almasına yardımcı olmuştur. En kazançlı ve faydalı yatırım
programlarında uzmanlaştığımız için Altın Vize veya ikinci
vatandaşlık başvurunuzun her aşamasını titizlikle yürütüyoruz.
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EN ÇOK MÜŞTERİMİZ
OLAN ÜLKELER
1. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
2. RUSYA
3. ÇİN
4. NİJERYA
5. HİNDİSTAN
6. TÜRKİYE
7. ABD
8. GÜNEY AFRİKA
9. KANADA
10. BREZİLYA
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NASIL
İŞLİYOR?
İlk adım seçeneklerinizi ekibimizin bir üyesiyle görüşmektir.
Aşağıdaki gibi tüm önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı
olacağız:
• Siz ve aileniz için en uygun Altın Vize (Golden Visa) Programı
hangisidir?
• Ailenizin kaç üyesi başvurmak ister?
• Gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih eder misiniz?
• Gelecekte hangi gayrimenkul sizin için en iyi getiriyi
sağlayacak?
• Vatandaşı olmak istediğiniz ülkeye bağış yapmak ister
misiniz?
Bunlar karar vermeniz gereken başlıca önemli konular.
Ekibimizin bir üyesi size tüm süreç boyunca rehberlik
edecektir.
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NEREDEN VE
NASIL BAŞLAMALI?
Ekibimizin bir üyesi ile bir ziyaret ayarlayın. Ofislerimizden birinde bizi ziyaret
edebilir veya yatırım yapmak istediğiniz ülkede buluşabiliriz. Seçeneklerinizi
sizinle birlikte ayrıntılı şekilde inceleyip siz ve aileniz için hangi programın en
uygun olduğuna karar vereceğiz.
Takip etmek istediğiniz finansal rotaya (gayrimenkul yatırımı, mali katkılar
veya sermaye yatırımı vb.) karar verin. Seçeneklerinizi karar verdiğiniz rotadaki
uzmanlarla birlikte tartışacağız.
Yasal sürecin başlatılması. Bir banka hesabı açmanıza, yatırım seçeneğinizi
tamamlamanıza ve başvurunuz için gerekli tüm belgeleri doldurmanıza yardımcı
olacağız (vekaletname, deklarasyon vb.)
Gerekli belgelerin hazırlanması. Geçerli bir pasaport, mülk sözleşmesi, sağlık
sigortası, fon transferi kanıtı vb. Tüm bunların hazırlanmasında her zaman
yanınızda olacağız.
Geri kalanıyla biz ilgileneceğiz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra hiçbir şey için
endişelenmenize gerek yok. Coates Global gerisini sizin için halledecek.
Oturumunuzu veya vatandaşlığınızı edinin. Oturum kartınızın veya yeni
pasaportunuzun zamanında hazır olmasını sağlayacağız.
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// COATES GLOBAL
Coates Global dünyanın her yerinden yüzlerce
müşterisine yatırım yoluyla vatandaşlık
almasına yardımcı oldu. Az sayıdaki en kazançlı
ve faydalı yatırım programlarının uzmanı olarak
Altın Vize veya ikinci vatandaşlık başvurunuzun
her yönüyle ilgileniyoruz.
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Uzmanlarımız size güvenilir yatırım
seçeceklerini
sunacak
ve
yatırım
kararlarınıza dair size özel tavsiyelerde
bulunacak.

Sınırların
olmadığı bir
dünya!
Londra merkezli Coates Global yatırım
programları
ile
vatandaşlık
konusunda
uzmanlaşmış lider bir hukuk firmasıdır. Londra,
Malta ve Lizbon’da kendi ofislerimiz; Atina ve
Limasol’da ise ortak hukuk bürolarımız ve dünya
çapında iş ortaklarımız var.
Çifte vatandaşlığı ve ‘Altın Vize’yi garanti altına
almak alandaki uzmanlardan profesyonel
tavsiyeler almayı gerektirir. Sadece yatırım
programları yoluyla Altın Vize, vatandaşlık
ve diğer oturum seçenekleri için başvuran
müşterilerle çalışıyoruz. Bu; tüm kaynaklarımızı,
becerimizi ve hukuki uzmanlığımızı sizin
en uygun ülkeye yatırım yaparak oturum
veya ikinci vatandaşlığınızı elde etmeniz için
adayabileceğimiz anlamına gelir. Uzmanlarımız
size güvenilir yatırım seçeceklerini sunacak ve
yatırım kararlarınıza dair size özel tavsiyelerde
bulunacak.

Profesyonellik ve gizlilik ilkelerimize dayanarak
müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak için
müşterilerimizle yakın ilişkiler kuruyoruz ve
daha sonra onlar için en faydalı vatandaşlık
veya oturum programını eşleştiriyoruz. Ekip
üyelerimiz yatırım düşündüğünüz tüm ülkelerin
göçmenlik
yasasında
uzmandır.
Bundan
dolayı AB ülkelerinin ‘Altın Vize’ programları
ve Dominika ve St Kitts & Nevis gibi Karayip
ülkeleri tarafından sunulan ikinci vatandaşlık
programlarına özel olarak hazırlanmış hizmetler
sunabiliriz.
Müşterilerimiz; kazançlı gayrimenkul yatırımları
arayan, ünlüler, seyahat etme özgürlüğü arayan
veya daha parlak bir gelecek için yurtdışında
yaşamak isteyen aileleri gibi üst düzey değerli
kişileri içermektedir.
Size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz!

Garth Coates
Başkan
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İŞ
AHLAKIMIZ
// Bağımsız ve
güvenilir tavsiyeleri
hak ediyorsunuz…
Müşterilerimizin en iyisini hak ettiğine
inanıyoruz. Sorumluluklarımızı çok
ciddiye alıyoruz. Müşteri memnuniyetini
profesyonel ama samimi bir yasal
hizmet sağlayarak garanti altına alıyoruz.
Dosyalarınızın ilerleyişi hakkında her
aşamada sizi bilgilendirerek, özenle ve
sizinle birlikte çalışarak bize gelen tüm
konuları çözmeyi hedefliyoruz.

// Küçük ayrıntılar
için strese gerek
yok…
Altın Vize, ikinci vatandaşlık ve yatırımcı
vize programlarına dair süreçlerin her
adımı hatta her dakikası hakkında
sizleri bilgilendiriyor ve tavsiyelerde
bulunuyoruz. Sürecin mümkün
olduğunca en kolay ve güzel şekilde
ilerlemesini sağlayarak endişelerinizi en
aza indiriyoruz.

// %100 müşteri
memnuniyeti…
Yüzlerce müşteriye danışmanlık yaparak
yüzde 100 müşteri memnuniyeti oranı
sağlamış olmakla gurur duyuyoruz.
Küresel uzman danışmanlar ağımız
sayesinde vatandaşlık uygulamalarının
tüm yönlerini yönetebiliriz.
ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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Sadece en iyi Altın
Vize programlarında
uzmanlaşmak
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde sunulan ‘Altın
Vize’ programlarının sayısında çok ciddi bir artış
olmuştur. Ancak, hepsi kazançlı programlar
değildir. Coates Global müşterilerine sadece en
iyi programları önerir.

Tecrübeli Avukatlaremlakçı veya komisyoncu
değil
Bazı şirketler yatırım uzmanları tarafından
göçmenlik hizmetini verdiğini iddia ederken
bunların birçoğu resmi hukuk eğitimi almayan
emlakçılardır. Coates Global ekibi ise tam eğitimli
ve deneyimli avukatlardan oluşuyor. Bu, Altın Vize
ve ikinci vatandaşlık başvurularının karmaşıklığı
ile başa çıkmak için doğru insanlar olduğumuz
anlamına geliyor. Gerektiğinde gayrimenkul
profesyonellerine danışırız ancak çalışmalarımız
göçmenliğe dayanır ve bu bizim en karmaşık
dosyaları bile üstlenmemize imkân tanır.

BİZİ İYİ
YAPAN
NEDİR?

Sadece onaylanmış
ortaklarla çalışarak %100
müşteri memnuniyeti
sağlayabiliriz
Müşterilerimizin her birinin durumunun farklı
olduğunu ve onlara özel bir yatırım stratejisi
gerektirdiğini biliyoruz. Bu nedenle avukatlarımız
bireysel koşullarınızı dikkatlice değerlendirir ve
sizin için en başarılı yatırım stratejisini tasarlar.
Zaman zaman yurtdışında bulunan yerel
emlak komisyoncuları ve fon yöneticileri
gibi kendi uzmanlık alanlarındaki üçüncü
taraflarla çalışıyoruz. Coates Global sadece
yurtdışında tamamlanabilecek herhangi bir
süreçle ilgilenebilecek uluslararası ofislere ve
yerel avukatlara da sahiptir. Sadece onaylanmış
belirli bir grup iş ortağıyla çalışarak tam müşteri
memnuniyeti sağladık ve aynı şekilde bunu
sağlamaya devam ediyoruz.
ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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COATES
GLOBAL EKİBİ

Coates Global, İngiliz avukat William Garth Coates tarafından
yönetiliyor. 25 yıllık göçmenlik yasası tecrübesine sahiptir. Daha
önce Birleşik Krallık Göçmenlik Bürosu için çalışmıştır. Yüksek
düzeyli kişiler ve ünlü müşterilerden işletme girişimlerine ve
uluslararası kurumsal müşterilere kadar geniş bir yelpazede
hizmet vermiştir.
Coates Global ekibi; yasalar, davalar, göçmenlik ve insan hakları
konularında uzmanlaşan uluslararası avukat, mali uzman,
avukat yardımcısı ve dosya çalışanlarından oluşmaktadır.
Ekip tamamen kendini tamamen göçmenlik ve ticari tavsiye
sağlamaya adamıştır.
Coates Global’in Londra, Lizbon ve Malta’da kendi ofisleri
bulunmakla birlikte, yerel uzmanların size yardım etmeye hazır
olduğu çeşitli ülkelerde ortak ofisleri bulunmaktadır.
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MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR?
Kareem Y. ve ailesi “Ben, eşim ve 3 çocuğum Lizbon’daki
zamanımızın gerçekten tadını çıkarıyoruz. Avukatlarla buluşmak
için gitmemizden tüm yasal prosedürleri yerine getirmeye
varıncaya kadar Coates Global ekibi bize yardım etmek ve yol
göstermek için oradaydı. Teşekkürler, Coates Global ekibi!”
Abdullah S. “Dosyam ile çok yakından ilgilendiği için Coates
Global’e teşekkür etmek istiyorum. Bir Avrupa vatandaşlığı elde
etmek işletmem için çok faydalı oldu. Hizmetlerini herkese tavsiye
ederim.”
Özel bir müşteri “Coates Global ekibi çok profesyonel ve
güvenilirdir. Ailemiz için Malta vatandaşlığı alma sürecinin sorunsuz
geçmesini garanti altına aldılar. Coates Global’a minnettarız.”
Özel bir müşteri “Ailem Coates Global’den bir temsilci ile
Portekiz’de yatırım yapmak için burada çeşitli gayri mülkleri
ziyaret etti. Bu güzel ülkede kendimizi çok güvende hissettirdiler
ve oturum başvuru sürecimizin her adımında yer aldılar. Tüm bu
çabalarını takdir ediyoruz ve bu yaz güzel villamızda bir hafta
geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!”
Özel bir müşteri “Coates Global’e müteşekkiriz. Çalışmak için parlak
insanlar. Başlangıçta tüm sürecimizin gizliliği ve hızlı olmasıyla ilgili
endişelerimizi gündeme getirdik. İsteklerimize profesyonellik ile
cevap verdiler ve onlara sonsuza dek borçlandık.”
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PORTEKİZ ALTIN VİZESİ

PORTEKİZ
Portekiz’in Altın Oturum İzni programı oturum elde
etmek için yatırımcılara basit ve anlaşılır bir rota sunuyor.
Başvuru sahipleri ve aileleri sadece beş yıl sonra sürekli
oturum; altı yıl sonra ise vatandaşlık başvurusunda
bulunabilirler.
Vize sahipleri ve bağımlı aile üyeleri Portekiz’de yaşama,
eğitim görme ve çalışma hakkında sahip olurlar.

PROGRAMIN FAYDALARI ŞUNLARI KAPSAR:
Schengen ülkelerine vizesiz seyahat
Siz, eşiniz ve sizin bağımlı çocuklarınız Portekiz’de yaşayabilir, çalışabilir ve
okula/üniversiteye gidebilir.
Satın aldığınız mülkü kiralayabilirsiniz! Ortalama kira geliri, mülkün değerinin
yüzde 4'ünü oluşturur.
Kendi ülkeniz veya başka bir ülkedeki gelirleriniz için ayrı vergi ödemezsiniz
Beş yıl sonra kalıcı oturum
Altı yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvurma seçeneği
Ulusal Sağlık Servisi gibi kamu hizmetlerine erişim

5 yıl Altın Vize + 1 yıl kalıcı oturum
Başlangıç
1 yıl geçerli için
BAŞVURUN

1. Yıl
2 yıl için
YENİLEYİN

Vatandaşlık
3. Yıl
2 yıl için
YENİLEYİN

Geçici oturum izni

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI

5. Yıl
5 yıl geçerli için
BAŞVURUN

Kalıcı oturum

6. Yıl
Pasaport

Vatandaşlık
için başvuru
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Portekiz Altın Vizesi’nin
temel şartları şunlardır:
• 280.000 Euro gibi az bir yatırım
Altın Vize almak için gayrimenkule
yatırım yapabilirsiniz.
• En az 5 yıl boyunca yatırımı
muhafaza edin
Yatırımınızdan gelir elde etmekte ve beş
yıl sonra satmakta özgürsünüz•
• Çok düşük minimum ikamet koşulu
Portekiz'de ilk yıl sadece 7 gün ve diğer
her yıl 14 gün kalmanız yeterli.

Portekiz Altın Vize’sinin en cazip avantajlarından biri satın
aldığınız mülkü kiralayabilmenizdir.

Gayrimenkul yatırımı

YATIRIM ÇEŞİTLERİ
Aşağıda açıklandığı gibi 4 farklı yatırım eşiği vardır:

Portekiz hükümeti tarafından 2016 yılında

Minimum Yatırım

Mülkiyetin gereksinimleri

onaylanan Altın Vizelerin yüzde 94'ü

280.000 Euro
- yapılacak herhangi
bir yenileme/bakım
çalışmasının maliyetini de
kapsar

• Kırsal veya düşük nüfus yoğunluklu
bir bölgede; ve
• 30 yaş ve üstü olmalı
• Yenileme/bakıma ihtiyaç olmalı

350.000 Euro
-yapılacak herhangi bir yenileme/bakım çalışmasının
maliyetini de kapsar

• 30 yaş ve üstü olmalı
• Yenileme/bakıma ihtiyaç olmalı

€400,000

• Kırsal veya düşük nüfus yoğunluklu bir bölgede herhangi bir
gayrimenkul

€500,000

• Herhangi bir bölgede herhangi bir
gayrimenkul

gayrimenkul yatırımlarına dayanarak
verilmiştir. Bu yatırım seçeneği çok
popülerdir çünkü emlak sektörü güvenli bir
sığınak olarak kabul edilmektedir; ülkedeki
düşük arz ve güçlü talep fiyatları yüksek
tutuyor. Lizbon ve Algarve gibi bölgelerde
satılan gayrimenkullerin geri dönüşü
yaklaşık yüzde 15 seviyesinde gerçekleşir ve
bu da mülkiyeti sağlam bir yatırım haline
getirir.
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MALTA OTURUMU VE ALTIN VİZE

MALTA

Malta’nın Bireysel Yatırım Programı başvuru
sahiplerinin Malta vatandaşlığı almasına izin veriyor..

PROGRAMIN BAŞLICA FAYDALARI:
• 12 ay içinde Malta pasaportu
• Siz ve aileniz için tüm AB ülkelerinde seyahat etme ve
yaşama özgürlüğü

COATES GLOBAL SİZE NASIL
YARDIMCI OLABİLİR?

• Dünya genelinde 160’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat
• Çifte vergilendirme yok

Malta

• Gelecek nesillere aktarılabilecek tam vatandaşlık

Bireysel Yatırımcı Vizeleri için onlarca

• Belediye vergisi, emlak vergisi, miras vergisi veya diğer
varlık vergileri yok.
• Çifte vatandaşlığa izin verilir

PROGRAMIN ANA ŞARTLARI ŞÖYLE:

başvuru
yüzde
sağladık.

vatandaşlığı

uzmanlarımız

gerçekleştirdi
100

müşteri

Doğru

ve

bunlarda

memnuniyeti

yatırım

stratejisini

seçmenize yardımcı olmaktan pasaport
elinize geçinceye kadar Coates Global
sürecin her aşamasında sizi bilgilendirir.

• Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na 650.000 Euro bağış;

ve
• Malta’daki Resmi Hükümet Kurumu olan Identity
Malta tarafından belirlenen hisse senedi, tahvil veya özel
amaçlı araçlara en az 150.000 Euro yatırım yapmak ve
bunu en az beş yıl süreyle elde tutmak; ve
• Sabıka kaydı olmamalı ve “saygın bir kişi” olmak; ve
• En az 50.000 Euro değerinde küresel sağlık sigortası
kapsamına sahip olmak; ve

Başvurunuzun hızla ilerlemesini temin
etmek için Malta’da kendi ofisimiz var.
Ayrıca

Malta'ya

gerçekleştireceğiniz

ziyaretin mümkün olduğunca verimli
olmasını sağlayacağız. Böylece haftanın
geri kalanı sizin olacak. Coates Global
Malta;
kuruluşu

Malta'daki
Identity

resmi
Malta

hükümet
tarafından

• Aşağıdaki iki konut yatırımından birini yapın:

düzenlenen ve akredite edilmiş resmi

/ En az 350.000 Euro değerinde gayrimenkul edinme (mülk en

bir temsilcidir. Lisans numaramız IIP149.

az beş yıl elde tutulmalıdır ve kiraya verilemez); veya
// Malta'da bir konutun beş yıllık bir süre için yıllık en az 16.000
Euro karşılığında kiralanması (mülk tahsis edilemez ve yeniden
kiraya verilemez)

ADIM ADIM SÜREÇ

0
Başlangıç

Müşteri Malta'ya gelir

2

1
1. Gün
Coates Global programı gözden

geçirmek ve gerekli formların imzalanması için müşterimiz ile buluşur.

2. Gün
Müşterimizin oturum başvurusu
yapmak ve biyometrik verileri
vermek için Identity Malta ile
buluşuyoruz.

3
3-25. Gün

4

Belgelerin toplanması ve Vatandaşlık
Formu’nun doldurulması
Müşterimiz imzaladığı formları ve belgelerin asıllarını Coates Global’e gönderir.

10-30. Gün
Coates Global Malta ofisimiz sizin
adınıza Identity Malta’ya
vatandaşlık başvurusunda bulunur

Müşteri bu aşamada diligence ücretleri,
yasal ücretler, pasaport ücretleri ve
banka ücretlerini öder

6
30-150. Gün
Durum tespit dönemi
Identity Malta müşterinin varlıklarını ve

5
30-50. Gün
İlk Değerlendirme Dönemi
Başvuru Identity Malta’nın talep ettiği
şekilde tamamen tamamlandığında, 120
günlük bir durum tespit dönemi başlar.

7

kimliğini araştırır.

150-170. Gün

8
170-365. Gün
Vatandaşlık Sertifikası
Müşteri, Malta Bireysel Yatırımcı Programı
çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine
getirdikten sonra kendisi ve bağımlı aile üyeleri
için Vatandaşlık Sertifikası düzenlenir.

Ana Karar

Malta başvuruyu ya kabul edip “İlkesel onay
mektubu” düzenler veya reddeder. Bu mektup
müşterinin vatandaşlık için uygun olduğunu ve
müşterinin gerekli tüm hükümet ücretlerini ve
katkılarını ödediğini teyit eder.

9
365. Gün
Bağlılık Yemini
(Oturumdan 356 gün sonra)
Müşteri Bakan’ın önünde bağlılık yemini eder
ve pasaportu düzenlenir.

18
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KIBRIS YATIRIM YOLUYLA
VATANDAŞLIK

KIBRIS
En az 2 milyon Euro’ya erişimi olan yüksek
değerli yatırımcılar yatırım programı
yoluyla Kıbrıs vatandaşlığının şartlarını
karşılayabilir.

Yatırım Yoluyla Kıbrıs Vatandaşlığı kolay
ve anlaşılırdır. Başvuru gereksinimi yerine
getirmek için üç farklı yatırım yolundan birini
veya aşağıdakilerin bir kombinasyonunu
seçebilirsiniz:
1) Gayrimenkul – Sağladığı esneklikten
dolayı en popüler yatırım seçeneğidir. Yatırım
yaptığınız gayrimenkulleri kiraya verebilir
ve birkaç yıl sonra güçlü getirilerinden
faydalanabilirsiniz.
2) Kıbrıslı işletmeler veya şirketler – Kıbrıs’ta
faaliyet gösteren veya Kıbrıs merkezli bir
işletme veya şirketi satın alıp devralabilirsiniz
veya bunlara iştirak edebilirsiniz. Bu işletme
en az beş Kıbrıs vatandaşı istihdam etmeli ve
ülkede açık bir mevcudiyete sahip olmalıdır.
Herhangi bir işletme türü bu kriterler
karşılandığı sürece geçerli olur.
3) AYF veya finansal varlıklar- Alternatif Yatırım
Fonları (AYF), tahviller veya Kıbrıs Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından
yönetilen şirketlere ait diğer menkul kıymetler
dahil olmak üzere çeşitli finansal varlıklara
yatırım yapabilirsiniz.

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI

Kıbrıs’ın yatırımcılar için vatandaşlık
uygulaması Avrupa’da türünün en
hızlı programıdır. Ancak, büyük
yatırım gereksinimlerinden dolayı
sadece yüksek değerli yatırımcılara
uygundur.
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Eğer en az 2 milyon Euro yatırım yapabiliyorsanız Kıbrıs şunları
sunar:
• Sadece ALTI ayda Kıbrıs pasaportu
• Tüm AB ülkelerine seyahat etme, bu ülkelerde yaşama ve eğitim
özgürlüğü
• Çifte vatandaşlığa izin verilir
• Dünya çapında 140'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat
• Çifte vergilendirme yok
• Gelecek nesillere aktarılabilen tam vatandaşlık
• Siz, eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler Kıbrıs'ta
veya başka bir AB ülkesinde yaşayabilir, çalışabilir ve okullarda/
üniversitelerde eğitim görebilir.
Ana gereksinimler şunlar:
• Kıbrıs'ta hisse senetleri, tahviller veya taşınmazlara en az 2.000.000
Euro değerinde yatırım yapın (en az üç yıl süre için olmalıdır)
• Kıbrıs'ta özel bir ikametgah mülkiyetine sahip olmalı, satın alma
bedeli en az 500.000 Euro artı KDV olmalıdır.
• 18 yaş ve üzerinde olmalı
• Sabıka kaydı olmamalı

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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İSPANYA ALTIN VİZESİ

İSPANYA

.

İspanya'da 500.000
Euro’dan başlayan bir
yatırım siz ve bağımlı aile
üyeleriniz için oturum vizesi
almanızı sağlar.

//
Yatırımcılar için sürekli oturum seçeneği yoktur ancak
yatırımcıların İspanya'da en az altı aylık ikamet belgesi
sunmaları durumunda on yıl sonra vatandaşlık mümkündür.

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI

Oturum

Yatırımcılar ilk olarak bir yıl için Oturum
Vizesi alırlar. Bu yılın sonunda vize
her defasında iki yıl için yenilenebilir.
Beş yıl sonra ise vize her beş yılda
bir yenilenmelidir. Bu da yatırımcının
gayrimenkulü
hayat
boyu
elinde
bulundurması gerektiği anlamına gelir.
Yatırımcıların her oturum süresi boyunca
İspanya'yı bir kez ziyaret etmesi de
gerekecektir.
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GAYRİMENKUL YATIRIM SEÇENEĞİ İÇİN
TEMEL ŞARTLAR ŞUNLAR:
• Toplamda en az 500.000 değerinde bir
mülk veya mülkler satın almak
• Mülk veya mülkler hayat boyu korunmalıdır.
• Başvuru sahibi her oturum döneminde bir
kez İspanya'yı ziyaret etmelidir.
• Başvuranın sabıka kaydı olmamalıdır.
FAYDALAR ŞUNLARI KAPSAR:
• Schengen ülkelerine vizesiz seyahat
• Siz, eşiniz ve bağımlı çocuklarınız İspanya’da
yaşayabilir,
çalışabilir
ve
okullarda/
üniversitelerde eğitim görebilir.
• Satın aldığınız mülkü kiralayabilirsiniz!
Ortalama kira geliri mülkün değerinin yüzde
4'ünü oluşturur.
• Bir yıl içinde 183 günden fazla bir süre
İspanya’da ikamet etmediğiniz sürece kendi
ülkenizdeki veya başka bir ülkedeki geliriniz
üzerinde ek vergi yok.
DEZAVANTAJLAR ŞUNLAR OLABİLİR:
• Vatandaşlık başvurusu yapmak zordur ve
10 yıl boyunca her yıl en az altı aylık ikamet
gerektirir.
• Sürekli oturum seçeneği yok
• Vatandaşlık sağlanmadıkça yatırımcıların
altın vizelerini yenilemek için hayat boyu
mülklerini elde tutmalıdır.
• İspanya’da ikamet ediyorsanız global
gelirinizde
vergi
ödemek
zorunda
kalacaksınız.

// Vatandaşlık

ve kalıcı oturum ile ilgili kısıtlamalar
İspanya’yı Portekiz ve Kıbrıs programlarından daha az
cazip hale getirmektedir.

//

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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Vatandaşlık ve kalıcı
oturum ile ilgili kısıtlamalar
Yunanistan’ı Portekiz ve
Kıbrıs programlarından
daha az cazip hale
getirmektedir.

YUNANİSTAN ALTIN VİZESİ

YUNANİSTAN
Yunanistan Altın Vize Programı uygun gayrimenkul yatırım seçeneği
ile Yunanistan’a oturum sunuyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM SEÇENEĞİ İÇİN TEMEL ŞARTLAR:
• Toplamda en az 250.000 Euro değerinde bir mülk veya mülkler
satın almak
• Oturum süresince mülk veya mülkler muhafaza edilmeli
FAYDALAR ŞUNLAR KAPSAR:
Yunanistan'da 250.000
Euro yatırım, yatırımcının
beş yıllık oturum izni
almasına izin veriyor.
Bu her beş yılda bir
yenilenebilir. Program,
sürekli oturum veya
vatandaşlık sunmuyor.
Yunanistan’da
yaşayabiliyor olmanıza
rağmen orada
çalışamayabilirsiniz.

• Schengen ülkelerine vizesiz seyahat
• Kendi ülkenizdeki veya başka bir ülkedeki geliriniz için ekstra
vergi yok
• Yunanistan'da yaşamak zorunda değilsiniz
DEZAVANTAJLARI ŞUNLAR OLABİLİR:
• Program, yatırımcının Yunanistan’da çalışmasına izin vermiyor. Bu
sadece yatırımcıların Yunanistan’da ikamet etmesine izin veren bir
oturum programıdır.
• Vatandaşlık başvurusu yapmak zordur ve en az yedi yıl boyunca
tam ikamet gerektirir
• Vize, her beş yılda bir yenilenmelidir. Bu da yatırımcının mülkü
hayat boyu elinde tutması gerektiği anlamına gelir.
• Gayrimenkul alım vergisi ve yıllık emlak vergisi çok yüksektir.

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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TIER 1 YATIRIMCI VİZESİ İLE
BİRLEŞİK KRALLIK OTURUMU

BİRLEŞİK
KRALLIK
FAYDALAR ŞUNLARI KAPSAR:
Birleşik Krallık’ın TIER 1 Yatırımcı Vizesi
önemli bir finansal yatırım yapmak için
yeterli paraya sahip bireylerin Birleşik
Krallık'a girmelerine izin verir. Yatırımcı
Vizesi başvuru sahibinin İngiltere’de
2.000.000 Sterlin veya daha fazla yatırım
yapma kapasitesine sahip olması gerekir.
İş sahibi olma zorunluluğu bulunmamasına
rağmen bu kategorideki adaylar arzu ettikleri
takdirde işlerini üstlenebilirler. Yatırımcılara
başlangıçta İngiltere’de kalmak için üç yıl
dört ay bir süre verilir. Bunu takiben iki yıl
uzatmaya başvurabilirler. Bunun sonunda ise
Yerleşim (Süresiz Oturum Hakkı) ve bundan
sonraki 12 ayın ardından da vatandaşlık için
başvurabilirler.

• Birleşik Krallık’ta yaşamak, çalışmak ve
eğitim görmek
• 5.000.000 Sterlin’den daha yüksek yatırımlar
için 2 veya 3 yıllık uzlaşma seçenekleri
• 6 yıl sonunda dünya çapında 170'den fazla
ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayacak
olan Birleşik Krallık vatandaşlığı
• Çifte vergilendirme yok
TEMEL ŞARTLAR ŞUNLAR:
• Birleşik Krallık’taki hisse senetleri, tahviller
veya İngiliz şirketlerine en az 2.000.000
Sterlin değerinde yatırım
(Yatırım miktarına bağlı olarak en az 2–5 yıl
süreyle yapılmalı)
• 18 yaş ve üstü
• İyi karakterli olmalı ve sabıka kaydı bulunmamalı
ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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VATANDAŞLIK PROGRAMI

ST KITTS
& NEVIS
St Kitts & Nevis yatırım programı ülkede yapılan
bir yatırım için vatandaşlık sağlar. Özel soruşturma
ücretlerinin üzerine, hükümet tarafından onaylanan bir
kalkınmada en az 400.000 ABD doları tutarında bir mülk
satın alımı veya en az 150.000 ABD Doları tutarında bir
katkı gereklidir. Tek başvuru sahibinin maliyeti 157.500
ABD Doları ve yasal ücretlerdir.

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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BU PROGRAMIN FAYDALARI ŞUNLAR:
- Vatandaşlık ve pasaport sadece 2-4 ayda
alınabilir.
- Çifte vatandaşlık mümkün
- Dünya çapında 136 ülkeye (Schengen
bölgesi dahil) seyahat etme olanağı
- Düşük vergi rejimi
- Minimum İngilizce gerekliliği yok
- Dünya çapında gelir vergisi yok
- İkamet şartı yok
- Hızlı başvuru süreci
- Cennette yaşama ve emekli olma fırsatı!
ARANAN ŞARTLAR:
- Sağlıklı
- 18 yaş ve üstü
- İyi karakterli olmalı ve sabıka kaydı
bulunmamalı
- 150.000 ABD Doları'ndan başlayarak
gerekli yatırımları yapın ve özel soruşturma
ücretlerini ödeyin

ALTIN VİZE & İKİNCİ VATANDAŞLIK PROGRAMLARI
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VATANDAŞLIK PROGRAMI

DOMINIKA
Dominika'nın Ekonomik Vatandaşlık Programı
Dominik Mali Hizmetler Birimi'ne yapılan bir
yatırım karşılığında vatandaşlık sağlıyor.

Ekonomik Dominika Vatandaşlık Programı türünün en
uygun fiyatlı uygulamasıdır. İki seçenek var.
YA
• Dominik hükümeti için 100.000 ABD Doları katkı
yapınız.
YA DA
• En az 200.000 ABD Doları değerinde bir mülkiyet
yatırım yapın. Mülkler en az üç yıl süreyle muhafaza
edilmelidir.
Dominika'da size en kaliteli yatırım seçeneklerini
sunmak için dünyaca ünlü otel markalarıyla işbirliği
yaptık. Bu size bir otelde hissedar olmanıza ya da kira
geliri elde edebileceğiniz bir otel villası tapusu sahibi
olmanıza olanak tanır.

PROGRAMIN FAYDALARI:
•
Başvuru
sahipleri,
başvuru
öncesinde,
sırasında
veya
sonrasında
(tatil
için
ziyaret
edilecek güzel bir ada olmasına
rağmen) Dominika'da yaşamak
veya çalışmak zorunda değildir.
• Schengen bölgesi dahil olmak
üzere dünya çapında 119 ülkeye
vizesiz seyahat
• Varlık, miras veya sermaye kazancı
vergisi yoktur.
• Dominik pasaportunuzu sadece
18 hafta içinde alabilirsiniz.
• Tropik havalarda bir adada yaşama
ve emekli olma seçeneği!
ARANAN ŞARTLAR:
- Sağlıklı
- 18 yaş ve üstü
- İyi karakterli olmalı ve sabıka kaydı
bulunmamalı
- 100.000 ABD Doları'ndan başlayan
gerekli yatırımları yapın; hükümet
ücretleri ve özel soruşturma
ücretlerini ödeyin.

BİZİMLE
İLETİŞİME GEÇİN
Seçeneklerinizi görüşmek isterseniz, lütfen
bir telefon veya Skype toplantısı düzenleyin
ya da bugün ofislerimizden birinde bizi
ziyaret etmek için randevu alın.
OFİSLERİMİZ:
Birleşik Krallık

Coates Global

Coates Global Malta

Coates Global London

Portekiz

Brittania House,

9 Dacre Street

Avenida 24 de Julho

2nd floor / Suite 8,

London

n.° 4 - 2° Esq.

Old Bakery Street

SW1H 0DJ

1200-480 Lisboa

Valletta, VLT 1450

Telefon: +44 20 7799 1600
Ofislerimizde konuşulan diller: İngilizce, Arapça,
Türkçe, Fransızca, Yoruba, Güney Çin lehçesi, Kuzey Çin
lehçesi, Rusça, Hintçe, Guceratça, Portekizce, Maltaca
WhatsApp: +44 7916120544 (İngilizce, Türkçe)
Skype: CoatesGlobal
Email: info@coatesglobal.com
Fax: +44 20 7222 7441

