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St Kitts ve Nevis, Batı Hint Adalarında bulunan iki adadan 
oluşmaktadır. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu’nda ve 
Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazar (CARICOM) üyesidir. 
St Kitts ve Nevis, nüfusunu sürdürmek için tarihsel olarak 
şeker kamışı endüstrisiyle uğraşmış ancak 1970’lerden 
beri ülke daha fazla hizmete dayalı bir ekonomiye sahip 
olmaya başlamıştır ve nitekim bugün toplam ekonomisinin 
%74,2’sini de bu hizmet sektörü oluşturmaktadır.

Yatırım yoluyla St Kitss ve Nevis Vatandaşlık Programı, 
Avrupa Schengen alanı ve Rusya dahil olmak üzere 130’dan 
fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Bu 
avantajlardan hem başvuru sahibi hem de başvuru sahibinin 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler faydalanabilmektir. Bu 
nedenden dolayı, Program, kişisel amaçlarla Avrupa 
Birliği’ne kolay erişim sağlamak isteyen yatırımcı ve 
girişimciler için cezbedici bir seçenek oluşturmaktadır.

YATIRIM İLE ST KITTS VE 
NEVIS VATANDAŞLIĞININ 
HUKUKİ DAYANAĞI
Yatırım ile St.Kitts ve Nevis Vatandaşlığı Programı, 1984 
Vatandaşlık Yasası, Bölüm II Kısım 3 (5) yürürlüğünde 
1984’te başlamıştır. 

Program, başvuran kimsenin St.Kitts vatandaşlığına 
karşılık, ülkeye ekonomik bir katkı yapmasını gerektirir.

AVANTAJLARI

ST KITTS VE NEVIS

Dünya çapında
Gelir Vergisi Yok

Fiziksel İkamet
Gerekli Değil

Hızlı Süreç:
4 Ay

Tüm Aile Bireyleri Dahil Çift Vatandaşlık
İmkanı
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Başvuran kimsenin eşi, 30 yaşın altındaki ekonomik bağımsızlığı olmayan çocukları ve başvuran kişiyle birlikte yaşıyor veya 
başvuran kişinin sorumluluğu altında oldukları takdirde 55 yaşın üzerindeki ebeveynleri, bu programdan aşağıdaki kriterler 
doğrultusunda faydalanabilmektedir.

UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİ

UYGUNLUK

‘UYUMLULUK VE UYGUNLUK TESTI’

St.Kitts ve Nevis pasaportu sadece iyi itibar sahibi ve temiz 
sabıka kaydı olan kişilere verilmektedir. St.Kitts ve Nevis 
Vatandaşlık Yatırım Birimi (CIU), tüm başvuru sahiplerinin 
geçmişini bu konularda denetlemektedir.

SAGLIKLI OLMAK 
St.Kitts Programı kapsamındaki vatandaşlık, sağlıklı 
olan kişilere verilmektedir. Bu nedenden dolayı, başvuru 
sahibi ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin vatandaşlık 
başvurusu sırasında mükemmel sağlık kayıtlarına sahip 
olması gerekir.

YATIRIM KRİTERLERİ

St.Kitts & Nevis Vatandaşlık Programı, yabancı kişilerin 
gayrimenkul yatırımı ya da Sürdürebilir Gelişim Sandığına 
(SGF)’a bağış yaparak vatandaşlık hakkı kazanmasını 
sağlamaktadır. Bu programın finansal kriterleri aşağıdaki 
gibidir: 

Hükümet tarafından onaylanmış gayri menkul 
gelişmelerinin birine en az 200.000 ABD Doları değerinde 
bir yatırım yapmak (7 yıl sonra satılabilmektedir) veya 
400.000 ABD Doları (beş yıl sonra satılabilmektedir) 
değerinde yatırım yapmak. Bu yatırımlar iki adada da lüks 
villalar ve apartman daireleri gibi konutlar içermektedir
Veya
150.000 ABD doları tutarında Sürdürebilir Gelişim için 
bağış yapmaktır. Bu tutar yalnızca başvuranı kapsar, 
başvuran kişinin eşini de içermesi için ek olarak 25.000 
ABD doları tutarında bağış yapılması gerekmektedir. 
Bunun yani sıra, başvuranın diğer yükümlü olduğu her kişi 
için 10.000 ABD doları tutarında ek bağış yapılır.

+ + veya

Asıl Başvuru Sahibi En 
az 18 Yaşında olmalıdır

18+

Gayrimenkul Yatırımı

+

Temiz Sabıka Kaydı Mükemmel Sağlık Kaydı Sürdürebilir Gelişim 
Sandığına bağış 

€ =



ST KITTS VE NEVIS VATANDAŞLIĞI 
BAŞVURU  PROSEDÜRÜ

NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

1 AY HAZIRLIK SÜRECİ 

• Destekleyici	belgelerin	hazırlanması
&	başvuru	dosyasının	hazırlanması

2 AY İŞLEM SÜRECİ 

• Yatırım	ile	Vatandaşlık	Birimi	(CIU
başvuruyu	inceler

1 AY UYGUNLUK SÜRECİ

• Seçilen	alana	yatırım

• Hükümet	ücretlerinin	ödenmesi

Başvuru Zaman Çizelgesi

Vatandaşlık 
Başvurusunun 

Teslimi

Vatandaşlığa 
Geçiş Belgesinin 

Verilmesi

İlke Onayı

Dr Jean-Philippe Chetcuti  
Partner, Ikametgah& Vatandaşlık
jpc@cclex.com
cclex.com/citizenship-law
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3
AY

Yüksek başarı oranı Bütünsel vergi, vakıf ve 
gayrimenkul tasarımı

Değerlerimiz: Bireysel 
küçük firma, Büyük firma 

uzmanı

Bizler avukatız: 
Avukat- müşteri 

imtiyazı

Evrensel göçmenlik 
hukukuna bağlılık  
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