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DOMINIKA İKAMETİNİN FAYDALARI

Aile üyeleri dahil

DOMINIKA
Aynı zamanda Karayiplerin Doğa Adası olarak da bilinen 
Dominika Milletler Topluluğu Martinique ve Guadeloupe 
adaları yakınlarında yer alan bağımsız bir devlettir. 

Eski bir Britanya kolonisi olan Dominika, Britanya Milletler 
Topluluğu, Amerikan Eyaletleri Organizasyonu, Caricon ve 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesidir.

Yatırım Yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı bir hükümet 
fonu ya da gayri menkule yapılacak bir yatırım karşılığında 
yatırımcılara ve ailelerine vatandaşlık sağlamaktadır. 
Bu program kapsamında elde edilen vatandaşlık ile 
gelecek nesillere aktarılabilen ömür boyu tam vatandaşlık 
hakkından faydalanılmaktadır. 

KANUNI ESASLAR 
Yatırım yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı 1993'ten 
beri yürürlüktedir ve yasal olarak Dominika Anayasası'na 
yer bulmaktadır. Bu program Dominika Anayasası'nın 101. 
Paragrafları ve Dominika Vatandaşlık Yasası'nın 8 ve 20 
(1). Paragraflarına dayanmaktadır.

YENI VATANDAŞLARIN 
VERGILENDIRILMESI
Yatırım yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı 
kapsamındaki bir vatandaş Dominik içerisinde orada 
ikamet etmeye karar verilmediği sürece Dominika dışında 
kazanılan hiç bir gelir üzerinden vergiye yükümlü değildir. 
Ek olarak, yeni vatandaşlar varlık, veraset ve sermaye artışı 
vergilerinden muaf tutulmaktadır. 

AB, Birleşik Krallık, 
Hong Kong

dahil 137 ülkeye 
Vizesiz seyahat

Minimal 
vergilendirme

Vergi

Çifte vatandaşlık izniHızlı Süreç Gizli Başvuru 
Süreci



‘YERINDE VE UYGUN’ TESTI 
Dominika Hükümeti yalnızca hakkeden ve saygın başvuru 
sahiplerine Dominika vatandaşlığı verildiğinden emin olmak 
için yüksek standartlarda bir ayrıntılı inceleme uygulamasına 
bağlı kalmaktadır. Başvuru sahiplerinin INTERPOL ve diğer 
uluslararası merciler tarafından doğrulanan temiz bir adli 
sicil kaydı sunmaları gerekmektedir. 

GEREKLILIK SEÇENEKLERI
Yatırım yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı için 
başvuru yapan asıl başvuru sahibinin:

Ekonomik Çeşitlilik Fonu'na ya da
Gayri Menkul yatırımı yapması gerekmektedir.

GAYRI MENKUL YATIRIMI
Yatırım yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı kapsamında 
vatandaşlık hakkı kazanmak için, bir asıl başvuru sahibi 
gayri menkul yatırımı yapmaya karar verebilir. Söz konusu 
gayri menkulün asgari 200.000$ değerinde olması ve 
minimum 3 yıl süresince elde tutulması gerekmektedir. Bu 
mülk satın alma tarihinden 5 yıl sonra yeniden satılmaya 
uygun hale gelir.
Bu seçeneği seçerken, tek bir başvuru sahibinin, 25.000 
ABD $ tutarında bir devlet ücreti ödemesi gerekmektedir. 
Asıl başvuru sahibi ve eşi veya en fazla dört kişiyi içeren 
bir aile başvurusu için devlet ücretleri, 35.000 ABD $ 
tutarındadır. Ek aile üyeleri için ek ücret uygulanır.

EKONOMIK ÇEŞITLILIK FONU'NA(EDF) 
YATIRIMI
EDF yatırımı bu program kapsamında vatandaşlık elde 
etmeye yönelik en hızlı yol olarak görülmektedir. EDF ülke 
ekonomisinin çeşitlendirilmesi yoluyla ülkenin gelişmesi ve 
güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Bu seçenek kapsamındaki minimum katkı payı 
başvuruya dahil edilen bağımlı birey sayısına bağlı olarak 
değişmektedir. Tek bir başvuru sahibinin 100.000$ 
tutarında geri ödenmez bir yatırım yapması gerekmektedir. 
Ana başvuru sahibinin ve eşinin dahil olduğu bir aile 
başvurusu için 150.000$ tutarında geri ödenmez bir 
yatırım yapmayı gerektirmektedir. Ana başvuru sahibinin, 
eşinin 18 yaşın altındaki iki çocuğunun dahil olduğu bir 
aile başvurusu için 175.000$ tutarında geri ödenmez bir 
yatırım yapmayı gerektirmektedir. Ailedeki buna ek her bir 
bağımlı birey için 25.000$ tutarında ekstra yatırım yapılması 
gerekmektedir.  

UYGUNLUK
Yatırım yoluyla Dominika Vatandaşlığı Programı için başvuru yapan asıl başvuru sahibinin 21 yaşından büyük olması 
gerekmektedir. Uygun görülen bağımlı bireyler arasında eş ve belirli şartlara sahip çocuklardır.

UYGUNLUK KRITERLERI

Asıl başvuru sahibi: 21 
yaş ve üstü

21+

EDF'ye 
yapılacak 

bağış

€

Konut 
satın alma

+ + veya =

Temiz bir adli sicil



NEDEN BIZIMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Yüksek başarı 
oranı

Bütünsel bir vergi, 
kredi & mülk 
planlaması

Değerlerimiz:
Küçük firma 

bireyselliği, büyük 
firma uzmanlığı

Bizler avukatız:
Avukat-müşteri 

imtiyazı

Özel global 
göçmenlik kanunu 

uygulamaları 

DOMINIKA VATANDAŞLIĞI PROGRAMI
BAŞVURU SÜRECI

Tam 
Vatandaşlık 
Başvurusu

Vatandaşlığa 
Kabul 

Mektubu 
Onayı

Vatandaşlığa 
Kabul

 Sertifikası

Başvuru Zaman Çizelgesi

<1 AY
HAZIRLANMA

• Destekleyici dokümanlarının &
Başvuru dosyasının hazırlanması

2 AY
İŞLEM SÜRESI

• Dominika yetkili mercileri başvuruyu,
ve sermaye kaynağını inceleyerek,
ayrıntılı kontroller gerçekleştirecektir.

UYUM SÜRESI

• EDF'ye yapılacak bağışın havalesi,
ya da

• Gayri menkul satın alımı

Malta
Kıbrıs
Londra
Zürih

Dr. Jean Philippe Chetcuti 
Ortak, Oturum & Vatandaşlık 
jpc@cclex.com 
cclex.com
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