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Yatırım Programı ile Vatandaşlık

VİZESİZ	SEYAHATL 
AB, Schengen Bölgesi, Rusya, Çin ve 
İngiltere dahil 142 ülke.

BAŞKENT 
Saint George’s

DİLLER 
İngilizce, Fransız Lehçesi  

TOPLAM	ALAN 
348.5 km2 

ZAMAN	DİLİMİ 
UTC-4  

PARA	BİRİMİ 
Doğu Karayip Doları (XCD), ABD Dolarına sabit   

NÜFUS 
107,320

ÇİFTE	VATANDAŞLIK 
Uygun

YATIRIMLA
GRENADA
VATANDAŞLIĞI 
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GRENADA
Karayiplerin 'Baharat Adası' olarak bilinen Grenada, 
Karayipler'de istikrarlı ekonomik büyümenin ve politik 
istikrarın keyfini çıkarabileceğiniz küçük bir adadır. Ülkede 
neredeyse hiç suç yoktur ve tüm vatandaşlarına yüksek bir 
yaşam standardı sunmaktadır.

Grenada, 1974 yılında İngilizlerden bağımsızlığını 
kazanmıştır ve Milletler Topluluğu, Karayipler Topluluğu ve 
Ortak Pazarı (CARICOM) ile Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 
üyesidir.

Grenada Vatandaşlığı hem başvurana hem de aile üyelerine 
Avrupa Schengen Alanı da dahil olmak üzere 100'den 
fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK 
Grenada Yatırım Programı ile Vatandaşlığı, Ağustos 2013 
Yatırım Yasası uyarınca Grenada Vatandaşlığı olarak 
da bilinen 15 numaralı yasanın gereğince 2013 yılında 
başlamıştır.

Yatırım Programı ile Grenada Vatandaşlığının prestijini, 
değerini ve bütünlüğünü korumak için sıkı ama açık yasal 
protokoller yürürlüğe konmuştur.

GRENADA İKAMETİNİN FAYDALARI

 CARICOM'da sınırsız 
yaşama, seyahat 
etme ve çalışma 

hakkı

Hızlı süreç;
< 3 ay

Grenada'da başvuru 
öncesi, sırasında veya 
sonrasında ikamet şartı 

bulunmamaktadır

0

Vatandaşlık hakkı 
çocuklar ve 

ebeveynler dahil 
geçerlidir.

Amerika Birleşik 
Devletleri E-2 Vize 
Programına Erişim

AB ülkeleri, Karayipler, 
Rusya, Milletler Topluluğu & 
Çin dahil olmak üzere 143 
ülkeye ücretsiz vizesiz giriş



YATIRIM SEÇENEKLERİ

Grenada Yatırım Programında Vatandaşlık Programı, 
yatırımcılara iki ana seçenek sunmaktadır: Grenada Ulusal 
Dönüşüm Fonu'na (NTF) yapılan bir katkı veya onaylanmış 
bir gayrimenkul projesine yapılan yatırım.

NTF, Grenada'nın ekonomik mimarisini dönüştüren bir 
araçtır ve tarım ve alternatif enerji de dahil olmak üzere 
çeşitli sektörlerdeki projeleri finanse etmektedir. Ulusal 
Dönüşüm Fonu seçeneği, dört kişilik bir aile için geri 
ödenebilir olmayan 200.000 Dolar katkı payı içermektedir. 

Grenada Vatandaşlığının ikinci yolu, devlet tarafından 
onaylanmış, villalar ve tatil köyleri gibi gayrimenkul 
gelişmelerini içeren projelere yapılan yatırımdır. Bu 
bağlamda, bir başvuru sahibinin 350.000 Dolarlık bir 
yatırım yapması gerekmektedir ve mevcut projelerden 
birini seçebilir.

DİĞER YETERLİLİKLER

Başvuru sahibinin en az on sekiz yaşında olması ve temiz 
bir sabıka kaydı olması gerekir. İyi ahlak sahibi olmalı ve fon 
kaynaklarını doğrulayabilmelidir.

UYGUNLUK
Başvuru yapmaya uygun kişiler; eş ve 30 yaş altındaki çocukların yanı sıra bağımlı ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları 
ve 18 yaşın üzerindeki asıl başvuranın evlenmemiş ve çocuksuz kardeşlerini içermektedir.

UYGUNLUK KRITERLERI

İtibar Sahibi Asıl 
Başvuru Sahibi

Fon kaynaklarını 
doğrulayabilme

+ =18+

Ulusal Dönüşüm Fonu'na 
bağış: 

min. 150,000$

€
+

Gayrimenkul 
Yatırımı:

350,000$

veya



Başvuru Zaman Çizelgesi

GRENADA VATANDAŞLIĞI BAŞVURU SÜRECİ

NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Mülakat

Vatandaşlık 
başvurusunun 

ibrazı 

Kayıt 
sertifikasının 
düzenlenmesi

Onay

2 HAFTA 
HAZIRLIK ZAMANI

• Destekleyici	dokümanları	ve
uygulama	dosyasını	hazırlama

< 3
AY

60 GÜN 
İŞLEM SÜRESİ 

• Durum	tespiti	kontrolleri	yapılır

• Grenada	Yatırım	Komitesi		vatandaşlık
(CBIC)	başvurusunu	gözden	geçirir

5 GÜN 
UYGUNLUK SÜRESİ

• Ulusal	Dönüşüm	Fonu	veya
Hükümet	tarafından	onaylanan
projelere	yatırım	yapılması
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Yüksek başarı 
oranı

Bütünsel vergi, emlak 
ve şehir planlaması

Görüşümüz: Küçük 
Firma Bireyselliği, Büyük 

Firma Uzmanlığı

Bizler avukatız: 
Avukat-müvekkil 

ayrıcalığı

Özel küresel 
göçmenlik yasası 

uygulaması

Malta 
Kıbrıs	
Londra 
Zürih
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