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Yasal Uyarı: 
 

Rehber, sadece bilgi-
lendirme amaçlı olarak 
hazırlanmış olup, konu 
hakkında genel bilgi ver-
mektedir. Rehberde yer 
alan açıklamalar dikkate 
alınarak gerçek kişi ve 
şirketler tarafından atıla-
cak adımlar ve gerçekleş-
tirilecek işlemler ile ilgili 
Centrum Consulting’in 
herhangi bir yasal ve mali 
sorumluluğu bulunma
maktadır. Rehberde yer 
alan yapılar ile ile ilgili 
uzman görüşünün alınma
sı önemle tavsiye olunur. 

Ayrıca, Rehberin tüm fikri 
mülkiyet ve yasal  hakları 
Centrum Consulting’e ait 
olup, şirketin yazılı izni 
alınmadan Rehberin kop-
yalanması, çoğaltılması 
ve izinsiz olarak elektro-
nik ortam dahil basılması 
ya da yayınlanması telif 
haklarının çiğnenmesi 
anlamına gelecektir. 
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4 YABANCI VATANDAŞLIK EDİNME VE YURTDIŞI 
OTURUM 

Hollanda, BAE - Dubai, Malta, Portekiz, Kanada

7 Yatırım Yoluyla vatandaşlık alınabilecek 
ada ülkeleri

Dominica, Stç Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda, Grenada

15 YURTDIŞI KURUMSAL YATIRIM
BAE- Dubai, Hollanda, Kanada, İsviçre, İngiltere, İrlanda, Almanya, 
Karadağ, Abd, Singapur, Makedonya
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H O L L A N D A
Normalde serbest meslek 
erbabı ya da girişimci olarak 
oturum izni alınabilmesi için 
kişisel iş tecrübesi, iş planı 
ve işin Hollanda’ya olan 
katma değerinin puanlandığı 
bir sistem bulunmaktadır.  
Ancak, bu puanlama sistemi 
Türk vatandaşları için 
uygulanmamaktadır.  

Bu program ile kişi başka 
şirketlerde çalışabileceği bir 
çalışma izni elde edememektedir. 

Oturma izninin verildiği ilk yılda 
hayatı idame ettirebilmek için 
yeterli kaynağın olduğunun da 
ortaya konması gerekmektedir. 

Üst Düzey Niteliğe Sahip 
Göçmeler (Highly Skilled 
Migrant) 

Programdan kalifiye personel 
ve bilimsel araştırmacılar 
yararlanabilmektedir. 

Bu kapsamda oturma izni 
alabilmek için aşağıdaki şartların 
karşılanması gerekmektedir.

• Hollanda’da işveren olarak 
sponsor şirketlerden birisi ile iş 
sözleşmesi imzalanması

• Yeterli ve bağımsız uzun süreli 
gelir elde edilebileceğinin 
ortaya konması

• Ödenecek maaşın piyasa 
koşullarına uygun olması

OTURUM İZNİ ALMA

Serbest Meslek ve Girişimciler 
İçin Vize Programı (Self-
employed Dutch Visa 
Program for Freelancers and 
Entrepreneurs)

Programdan serbest meslek erbabı 
ve girişimciler yararlanabilmektedir. 

Programdan faydalanabilmek 
için Hollanda’da Netherlands 
Enterprise Agency (RVO)’ye 
başvurulması gerekmektedir. 
Başvuru aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirilmektedir. 

• Sürdürülecek mesleki faaliyet 
ya da kurulacak teşebbüsün 
Hollanda ekonomisine katkısı 

• Hollanda ekonomisine 
yapılacak katkıyı gösterir bir iş 
planı (finansal projeksiyonlar 
dahil) 

• Kişisel iş tecrübesi 

İlgili kişinin sosyal güvenlik primleri 
hariç aylık brüt 1.173 Euro gelir 
elde edeceğini ispat etmesi 
gerekmektedir. 

• 30 yaş üstü kişilerin aylık brüt 
4.324 Euro, 30 yaş altı kişilerin 
aylık brüt 3.170 Euro gelir 
elde edeceğini ispat etmesi 
gerekmektedir.

VATANDAŞLIK KAZANMA

Vatandaşlığa kabul süreci, başvuru 
tarihinden itibaren 6 ay ila 12 ay 
arasında sürmektedir.

5 yıllık (7 yıla çıkarılması 
planlanmaktadır.) oturma izninden 
sonra vatandaşlığa başvurma hakkı 
elde edilebilmektedir. Aşağıdaki 
koşulların karşılanması durumunda 
Hollanda vatandaşlığına 
geçilebilmektedir.

• 18 yaşını doldurmuş olmak 

• Aile veya iş nedeniyle 
Hollanda’da daimi oturum hakkı 
kazanmış olmak 

• Hollanda toplumuna uyum 
sınavını (civic integration exam) 
başarı ile geçmiş olmak 

• Son 4 yıl içinde herhangi bir 
suç nedeniyle sabıka kaydının 
olmaması 

• Aylık gelirinin 2.453 Euro’yu 
geçiyor olması ve minimum 
son 5 yıllık sürede Hollanda’da 
kanunlara uygun olarak ikamet 
ediyor olmak
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BAE- D U B A İ
OTURUM İZNİ ALMA 

Dubai’de oturum izni almak için 
özel bir program bulunmamaktadır. 
Yerleşim alabilmek zor değildir 
ve gayrimenkul alımı, işveren 
tarafından sponsorluk ve şirket 
kuruluşu şeklinde 3 şekilde 
yerleşim alınabilmektedir.  

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla 
Oturum İzni Alma 

Gayrimenkul satın alma yoluyla 
oturum hakkı kazanmak için satın 
alınacak gayrimenkulün değerinin 
en azından 1 Milyon Dirhem ve 
oturum başvurusunda bulunan 
kişinin aylık gelirinin en azından 10 
Bin Dirhem olması gerekmektedir. 

İşveren Tarafından İzin Alma 
Yoluyla Oturum İzni Alma 

Dubai’de kurulu bir şirket 
tarafından ilgili başvuruların 
yapılması ve oturma izni alınması 
gerekmektedir. 

Şirket Kuruluşu 

Dubai’de şirket kuruluşu yoluyla 
oturma izni alınabilmektedir. Genel 
olarak yabancı yatırımcılar Dubai 
Serbest Bölge’de şirket kurmayı 
tercih etmektedir. 

VATANDAŞLIK KAZANMA 

• Dubai’de yabancılara 
vatandaşlık çok nadiren 
verilmektedir.  

• Vatandaşlık kazanabilmek 
için özellikle uzun yıllar 
kamuya hizmet etmek gibi 
şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir.  

• Dubai’deki yabancıların 
çocukları orada doğsa bile 
otomatik olarak vatandaş 
olamamaktadırlar. 

Dubai’de kurulabilecek olan 
şirketler aşağıdaki gibidir: 

• Halka Açık Anonim Şirket 
(public joint stock company) 
için en az 10 ortak olması 
ve kuruluş sermayesinin en 
az 10.000.000 Dinar olması 
gerekmektedir.  

• Anonim Şirket (private joint 
stock company) için en az 3 
ortak ve kuruluş sermayesi 
için 2.000.000 Dinar olması 
gerekmektedir. 

• Limited Şirket (partnership 
limited by shares) kuruluşu 
için en az 2 ortak olması ve 
asgari sermaye olarak ise 
500.000 Dinar gerekmektedir. 

Şirket kuruluşu için gerekli adımlar 
ise aşağıdaki gibidir: 

• Kuruluş için gerekli belgelerin 
ibrazı 

• Belirlenen serbest bölgede 
şirket kaydının yapılması 

• Şirket ortak, çalışan ve 
yöneticileri için vize başvurusu

 
Şirket kuruluşunun 
tamamlanmasının ardından 
öncelikle 2-3 yıllık oturma izni 
verilmektedir ve bu süre takip 
eden dönemde uzatılabilmektedir.  
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M A L T A
OTURUM İZNİ ALMA 

Malta’da oturum hakkı kazanmak 
için bazı ekonomik ve yatırım 
şartlarının yerine getirilmesi 
gerekmektedir.

Global Oturum Programı (Global 
Residency Program)

• Programdan Malta’ya yatırım 
yapmak isteyen herkes 
yararlanabilmektedir. Program 
kapsamında başvuruda 
bulunanlar oturum izni elde 
edebilmektedir. 

• Başvuruda bulunan kişinin 
yıllık gelirinin 24.000 
Euro’yu geçtiği veya toplam 
servetinin 350.000 Euro’dan 
fazla olduğunu ispatlaması 
gerekmektedir. 

• Yerleşim izni verilen kişinin 
izin tarihinden itibaren 1 
yıl içinde ayrıca Malta’da 
gayrimenkul satın alma veya 
kiralama şartlarını yerine 
getirmesi gerekmektedir. Bu 
koşullar, Malta’da 275.000 
Euro (Gozo’da 225.000 Euro) 
değerinde gayrimenkul satın 

• En az 5 yıl süreyle olmak 
koşuluyla yıllık en az 16.000 
Euro kira bedeli olan bir 
gayrimenkulü kiralamak 

Finansal  Yatırım Şartları 

• Hisse senedi, tahvil, borç 
senedi vb. araçlara en az 
150.000 Euro yatırım yapmak 
ve bu yatırımı en az 5 yıl süre 
ile elde tutmak

Katkı Yoluyla Vatandaşlık 
Kazanma Şartları 

• Başvuruda bulunan kişi: 
650.000 Euro 

• Eş: 25.000 Euro 

• 18 yaş altındaki her bir çocuk: 
25.000 Euro 

• 18 ve 26 yaş arasında evli 
olmayan çocuklar: 50.000 Euro 

• 55 Yaş üzeri bağımlı olan her 
bir kişi: 50.000 Euro 

Vatandaşlık başvurusunun 
doğrudan değil, lisanslı ve Malta’da 
bulunan bir ajans üzerinden 
yapılması gerekmektedir.

almak veya yıllık 9.600 Euro 
(Gozo’da 8.750 Euro) kira 
bedeli olan gayrimenkul 
kiralamak şeklindedir. 

Bunların yanında, başvuru 
sahibinin yıllık olarak kendisi için 
14.000 Euro, her bir bağımlı kişi 
(eş, çocuk v.b.) için 2.400 Euro 
vergi ödemesi gerekmektedir. 
 
Bu şekilde Malta’da oturma hakkı 
alınabilmesi için sürekli olarak 
ülkede ikamet etme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Buna karşın, 
oturma hakkının alınması ilgili 
kişilere Malta’da çalışma, işyeri 
açma veya iş kurma hakkı 
vermemektedir.

VATANDAŞLIK KAZANMA

Citizenship-by-Investment 
Program’ı kapsamında 1 yıl 
ikamet sonrası vatandaşlık 
hakkı tanınmaktadır. Malta’da 
vatandaşlık kazanabilmek için 
yatırım türü için getirilen koşulların 
da karşılanması gerekmektedir. 
Bu koşullar yatırım türüne göre 
aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Satın Alma Şartları 

• En az 5 yıl elde tutmak 
koşuluyla Malta’da minimum 
350.000 Euro bedelinde bir 
gayrimenkul edinmek veya 
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P O   K İ Z
OTURUM İZNİ ALMA

Portekiz’de oturum izni ‘’Golden 
Resident Program’’ı kapsamında 
alınabilmekte olup, bunun için 
aşağıdaki koşulların yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

• Yatırım seçeneklerinden 
birisinde gerekli yatırımı 
yapmış olmak 

• Adli suç kaydının olmadığını 
gösterir belge sunmak 

• Başvuruda bulunan kişinin 
Avrupa Birliği sınırları içinde 
mal varlığı dondurulmuş 
kişilerin yer aldığı listede 
adının bulunmaması 

• Başvuru ve işlem ücretlerinin 
yatırılmış olması 

• Geçerli bir Schengen vizesi ile 
ülkeye girmiş olmak 

• Minimum ülkede bulunma 
sürelerini karşılamak (İlk yıl için 
en az 7 gün, birinci yılı takip 
eden 2 yılda en az 14 gün 
ülkede bulunmuş olmak) 

VATANDAŞLIK KAZANMA 

‘’Residence-by-Investment 
Programı’’ kapsamında oturma 
izni alan kişiler aşağıdaki koşulları 
karşılamaları durumunda 6 yıl 
sonra vatandaşlık başvurusunda 
bulunabilirler. 

• Başvuruda bulunan kişinin 
yasal olarak yetişkin kabul 
edilmesi (örneğin 18 yaşından 
büyük olması) 

• Başvuruda bulunanın 
Portekiz’de en azından 6 yıldır 
oturum iznine sahip olması 

• Başvuruda bulunanın basit 
düzeyde (A2 international 
level) Portekizce bilgisine sahip 
olması  

• Başvuruda bulunanın Portekiz 
kanunlarına göre 3 yıldan daha 
fazla süreye sahip adli bir suç 
nedeniyle hüküm giymemiş 
olması

Yatırımcılar Portekiz’de 
oturum almak için aşağıdaki 
seçeneklerden birisini tercih 
edebilirler. 

Gayrimenkul Satın Alma 

• En az 500.000 Euro ve 
üzerinde bir değere sahip 
gayrimenkul satın almak

• Restore edilmeye uygun ve 
kırsal alanlarda bulunan 30 
yaşından büyük ve 350.000 
Euro’dan fazla değeri olan bir 
gayrimenkul satın almak 

Sermaye Yatırımı 

• Ar-Ge faaliyetleri için minimum 
350.000 Euro sermaye 
yatırımı 

• Ulusal miras kabul edilen 
projeler kapsamında sanat 
eserleri, tarihi eserlerin 
yeniden inşası veya 
yenileştirmesi için 500.000 
Euro veya daha fazla tutarda 
sermaye yatırımı 

• Yatırım fonu veya risk 
sermayesi (venture capital) 
kapsamında 500.000 Euro 
veya daha fazla tutarda 
sermaye yatırımı
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K A N A D A
OTURUM İZNİ ALMA

Kanada’da gerçek kişiler için 
yerleşim izni kalifiye çalışanlar 
ve serbest meslek sahiplerine 
yönelik programlar kapsamında 
alınabilmektedir. 

Kalifiye Çalışanlar 

• Geçici Yabancı Çalışan 
Programından (Temporary 
Foreign Worker Program) 
kalifiye çalışanlar (“skilled 
immigrants”) yararlanabilmekte 
ve oturma izni alabilmektedir. 

• İşverenin sponsor olunacak 
kişiye neden ihtiyacı olduğuna 
yönelik ilgili makamlara 
başvurması; Kanada’da aynı 
nitelikte kişinin bulunması için 
gerekli çabanın gösterildiği 
ancak böyle bir kişinin 
bulunmadığının kanıtlanması 
gerekmektedir. 

• Canadian Human Resource 
Centre’den talep edilen 
nitelikte bir kişinin Kanada’da 
bulunmadığına dair onay 
alınması gerekmektedir. 

• Sponsorluğun alınması 
durumunda, çalışma ve 

VATANDAŞLIK KAZANMA 

Aşağıdaki şartların tamamının 
karşılanması durumunda, sürekli 
ikamet izni olan kişiler Kanada 
vatandaşlığı için başvurabilecektir. 

• En azından 18 yaşında olmak 

• Daimi oturum durumu açısında 
sorunu bulunmamak 

• Kanada’da başvuru tarihinden 
önce son 6 yılda en azından 
1.460 gün fiziksel olarak 
bulunmak 

• Başvuru tarihinden önceki 
son 6 yıl içinde 4 yıl açısından 
gelir vergi beyannamesini 
vermiş olmak ve bu yöndeki 
yükümlülükleri karşılamak 

• Vatandaşlık başvurusu 
sürecinde Kanada’da 
oturacağını beyan etmek 

• Kanada’nın resmi dilleri olan 
İngilizce ve Fransızcadan en 
az birinde yeterli düzeyde 
bilgiye sahip olmak (Kanıt 
için dil sınavı belgesi talep 
edilmektedir.) 

• Vatandaşlık başvurusu için 
gerekli mülakatı geçmiş olmak 

• Kanada tarihini, değerlerini, 
kurumlarını ve sembollerini 
bildiğini kanıtlamak 

• Kanada veya diğer bir ülkede 
işlenen suç nedeniyle hüküm 
giymemiş olmak

oturma hakkına ilişkin süre 
dört yıl ile sınırlıdır.  Ancak, 
gerekli koşulların sağlanması 
ve yeniden onay alınması 
koşuluyla bu süre 4 yıllık 
sürelerle uzatılabilmektedir. 

• Başvuranların nitelikli iş gücü 
olmaları nedeniyle kendilerine 
yönelik istihdam talebinin 
devam ettiğini ve Kanada’daki 
hayata iyi adapte oldukları ve 
bunu devam ettireceklerini 
ortaya koymaları durumunda 
sürekli oturum izni almaları 
mümkündür.

Serbest Meslek Sahipleri (Self-
employed Immigrants)

• Bu gruptaki kişiler Kanada’da 
kendisine iş açabilecek ve 
belirli bir mesleğe sahip kişiler 
için geçerli olan göçmenlik 
programı kapsamında olan 
kişilerdir.  

• Genellikle, danışman, sanatçı, 
sporcu gibi serbest meslek 
sahibi kişileri için uygun bir 
başvuru şeklidir. 

• Bu tür bir kişinin Kanada’ya 
göçmen olarak gidebilmesi 
için mesleğinde önemli bir 
tecrübeye sahip olduğu ve 
Kanada ekonomisine ciddi 
bir katkısının olacağını 
kanıtlaması gerekmektedir. 
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D O M I N I C A                                   

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık 
(Citizenship by Investment 
Program) 

Dominica vatandaşlığı elde 
edebilmek için ülkeye ekonomik bir 
katkıda bulunulması ya da Dominica 
Hükümeti tarafından belirlenen 
gayrimenkul projelerinden birine 
yatırımda bulunmak gerekmektedir.  

Ekonomik Katkı Yoluyla 
Vatandaşlık Alma 

Geri ödenmeyen ve hükümete 
yapılan bir ödemeyi ifade etmekte 
olup, bu kapsamda 5 farklı seçenek 
bulunmaktadır. 

• Tek kişilik başvuru: 100.000 USD 
geri ödemesi olmayan yatırım 

• Aile başvurusu (Başvuru sahibi 
ve eşi): 175.000 USD geri 
ödemesi olmayan yatırım 

• Aile başvurusu (Başvuru sahibi 
ve 18 yaşından küçük iki çocuk): 
175.000 USD geri ödemesi 
olmayan yatırım 

• Aile başvurusu (Başvuru sahibi, 
eşi ve 18 yaşından küçük iki 
çocuk): 200.000 USD geri 
ödemesi olmayan yatırım 

• Aile başvurusu (Başvuru sahibi, 
eşi ve 18 yaşından küçük ikiden 
fazla çocuk): 200.000 USD ve 
18 yaşından küçük her bir çocuk 

için 50.000 USD geri ödemesi 
olmayan yatırım 

Gayrimenkul Projelerine Yatırım  
İle  Vatandaşlık Alma

• Her bir başvuru sahibi için 
hükümet tarafından onaylanmış 
gayrimenkul projelerine minimum 
200.000 USD tutarında yatırım 
gerekmektedir.  

• 2 ya da daha fazla başvuru 
sahibi tek bir gayrimenkulü satın 
almak için başvuruda bulunabilir; 
ancak her birinin yine minimum 
200.000 USD tutarında yatırım 
yapması gerekmektedir. 

• Yukarıdaki tüm seçenekler 
açısından tüm bakmakla 
yükümlü olunan kişiler için 
ilave 50.000 USD ödenmesi 
gerekecektir.

1Karayipler’de bulunan 
Dominica, 750 

kilometrekare alana sahip, 
en yüksek noktası 1.447 
metre olan  ve yaklaşık 72 
bin nüfuslu bir ada ülkesidir. 

2Ülkenin resmi dili 
İngilizce’dir.

3Ülkeden ABD’ye yapılan 
ihracata yönelik gümrük 

vergisi uygulanmamaktadır. 

4Ülkede finansal hizmetler 
sektörü gelişmiştir. 

Scotiabank, Royal Bank 
of Canada, Cathedral 
Investment Bank ve First 
Caribbean International Bank 
kuruluşları dahil olmak üzere 
bir çok uluslararası finans 
kuruluşu bulunmaktadır. 

5Dominica yağmur 
ormanları, nehirler ve 

şelaleler ile kaplıdır. Ülke 
bu özelliğiyle “Karayipler’in 
Doğa Adası” olarak 
anılmaktadır.
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Vatandaşlık Edinme Süreci ve 
Getirileri

Tüm başvuru sahipleri aşağıdaki 
belgeleri ibraz etmek zorundadır.

• Herhangi bir adli suç kaydının 
olmadığına dair belge 

• Kapsamlı bir özgeçmiş 

• İş tecrübesine ilişkin yazı 

• Şüphe duyulmayacak kişilerden 
alınmış referans mektupları

Vatandaşlık başvurusunun sonuçlan-
ma süresi 4 ila 6 ay arasında 
değişmektedir.

Vatandaşlık almak için başvuru 
esnasında veya vatandaşlık 
alındıktan sonra Dominica’da bu-
lunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Dominica vatandaşı olmak çifte 
vatandaşlığa sahip olunmasının 
önünde bir engel taşımamaktadır.

Vatandaş olarak Dominica’da iste-
nilen herhangi bir zamanda geçici 

ya da sürekli olarak yaşamak 
mümkündür. Dominica’da vergi 
mukimliği doğuracak şekilde 
yerleşim olmadığı sürece Dominica 
dışında elde edilen kazançlardan 
dolayı bu ülkede vergilendirme 
bulunmamaktadır. 
 
Dominica pasaportu ile İngiltere 
ve İsviçre dahil 119 ülkeye vizesiz 
seyahat etmek mümkündür.
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S T . K I T T S 
AND N E V I S

USD geri ödemesi olmayan 
yatırım 

• Aile başvurusu (Bakmakla 
yükümlü olunan 7 kişi; Eş ve 18 
yaş altında 6 çocuk): 450.000 
USD geri ödemesi olmayan 
yatırım 

• Bakmakla yükümlü olunan 7 
kişiden fazla her bir kişi için 
50.000 USD geri ödemesi 
olmayan yatırım

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık 
(Citizenship by Investment 
Program) 

Saint Kitts&Nevis vatandaşlığını 
elde edebilmek için dikkate değer 
bir karakterin olması, adli bir suç 
kaydının bulunmaması, sağlık 
durumunun çok iyi olması, varlıklı 
bir kişi olması, ‘’The Sugar Industry 
Diversification Foundation’’a maddi 
katkıda bulunulması ya da hükümet 
tarafından onaylanmış gayrimenkul 
projelerinden birisine yatırım 
yapılması gerekmektedir.

Maddi Katkı Yoluyla Vatandaşlık 
Alma (The Sugar Industry 
Diversification Foundation’a 
Maddi Katkı) 

• Tek kişilik başvuru: 250.000 USD 
geri ödemesi olmayan yatırım 

• Aile başvurusu (Bakmakla 
yükümlü olunan 3 kişi; Eş ve 18 
yaş altında 2 çocuk): 350.000 
USD geri ödemesi olmayan 
yatırım 

• Aile başvurusu (Bakmakla 
yükümlü olunan 5 kişi; Eş ve 18 
yaş altında 4 çocuk): 350.000 

1Ülke Karayipler’de yer alan 
2 adadan oluşmaktadır.  

Büyük olan Saint Kitts adası 
180 kilometrekare, Saint Nevis 
adası ise 93 kilometrekare 
alana sahiptir.

2Yaklaşık 54 bin nüfusu 
olan ülkenin resmi dili 

İngilizce’dir.

3Turizm, tarım ve hafif 
imalat ülkenin başlıca 

ekonomik aktivitelerini 
oluşturmaktadır.

4Ayrıca ülkede 2 tane 
uluslararası havaalanı 

bulunmaktadır.

5Her yıl ülkede Carnival, 
St. Kitts Music Festival 

ve Culturama isimli 3 
önemli müzik festivali 
gerçekleştirilmektedir. 

6Volkanik kökenli adalardan 
oluşan ülkede tropik 

ormanlar yaygındır.
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Gayrimenkul Yatırımı İle 
Vatandaşlık Alma

• Hükümet tarafından 
onaylanmış proje kapsamında 
yer alan gayrimenkul alımının 
değeri en az 400.000 USD 
olmalıdır. 

• Gayrimenkul en az 5 yıl 
süreyle elde tutulmalıdır. 

• Gayrimenkul nedeniyle ilave 
vergi ve harçlar ödemek ger-
ekebilir.

Vatandaşlık Edinme Süreci ve 
Getirileri

• Vatandaşlık başvuru süresi 4 
ay içinde tamamlanmaktadır. 

• Vatandaşlık başvurusu 
sırasında Saint Kitts&Nevis’de 
bulunma ve vatandaşlık 
alındıktan sonra yerleşme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

• Vatandaşlık başvurusu 
sürecinde herhangi bir mül-
akat yapılmamakta, eğitim 
şartı ve yönetici tecrübesi 
aranmamaktadır. 

Sadece Saint Kitts&Nevis’de 
elde edilen kazançlar vergiye 
tabi olup, ülke dışında elde edi-
len gelirler vergiye tabi değildir. 

• Çifte vatandaşlık, dolayısıyla 
Saint Kitts&Nevis yanında diğer 
bir ülkenin de vatandaşlığına 
sahip olmak mümkündür. 

• Saint Kitts&Nevis pasaportu ile 
Schengen üyesi ülkeler, İngiltere, 
Hong Kong, Singapur dahil 
100’den fazla ülkeye vizesiz 
seyahat mümkündür.
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A N T I G U A  & 
B A R B U D A

Gayrimenkule Yatırım Yoluyla 
Vatandaşlık Alma

• Başvuruda bulunan kişi önceden 
onaylı gayrimenkul geliştirme 
alanlarından birisinde en az 
400.000 USD değerinde bir 
gayrimenkul satın almalı ve 
yatırım yapılan gayrimenkul en 
az 5 yıl süreyle elde tutulmalıdır.  

• Gayrimenkul bedeli dışındaki 
gayrimenkul kayıt ve işlem 
harçları ile vergilerin de 
ödenmesi gerekmektedir.

Antigua&Barbuda, ülkeye ekonomik 
katkı, gayrimenkul alımı ve ülkedeki 
bir şirkete yatırım yoluyla vatandaşlık 
sağlamaktadır. 

The National Development Fund’a 
Katkı Yoluyla Vatandaşlık Alma

Tek bir kişi ve 4 veya daha az 
sayıdaki aile için başvuru yapılması 
durumunda 200.000 USD katkı payı 
yanında; 

• Başvuru sahibi için 50.000 USD 

• Eş için başvuru 50.000 USD 

• Bakmakla yükümlü olunan 2 
kişiye (çocuklar ve 65 yaş üzeri 
yakınlar) kadar ücretsiz

Tek bir kişi ve 4 veya daha az 
sayıdaki aile için başvuru yapılması 
durumunda 250.000 USD katkı payı 
yanında; 

• Başvuru sahibi için 50.000 USD 

• Eş için başvuru 50.000 USD 

• Bakmakla yükümlü olunan 3 
kişiye (çocuklar ve 65 yaş üzeri 
yakınlar) kadar ücretsiz

1Karayipler’de yer alan 
ülke, toplamda 420 

kilometrekare alana sahip olan 
iki adadan oluşmaktadır.

2Ülkenin resmi dili 
İngilizce’dir.

3İki ada da plajları ve doğal 
limanlarıyla ünlüdür. 

Bu nedenle ülkenin temel 
ekonomik faaliyeti olarak 
turizm ön plana çıkmaktadır. 

4Bir çok lüks tatil köyüne 
sahip olan ülke turistler için 

bir cazibe merkezidir. 

5Antigua&Barbuda yaklaşık 
85 bin nüfuslu bir ülkedir.

6Yatırım bankacılığı ve 
finansal hizmetler ülke 

ekonomisinin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır. 

7Ülkenin temel üretimi yatak 
takımları, el sanatları ve 

elektronik bileşenlerinden 
oluşmaktadır.
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Önceden Onaylanmış Ticari 
Projelere Yatırım Yapmak Yoluy-
la Vatandaşlık Edinme

• Tek bir kişinin yatırım yapması 
durumunda yatırım tutarının 
en az 1.5 Milyon USD olması 
gerekmektedir.  

• İki veya daha fazla kişinin 
birlikte yatırım yapması du-
rumunda her bir yatırımcının 
en az 400.000 USD yatırım 
yapması şartıyla toplam 
yatırımın 5 Milyon USD olması 
gerekmektedir.

Vatandaşlık Edinme Süreci ve 
Getirileri

• Başvuru süreci oldukça ba-
sit olup, yetkili ve lisans 
sahibi yerel ajanslar üzerin-
den yapılabilmektedir. 3 ila 
6 aylık sürede vatandaşlık 
alınabilmektedir. 

• Başvurunun yapılması 
esnasında başvurunun ince-
lenmesi için gerekli harcın ve 
hükümete ödenecek harçların 
%10’unun ödenmesi gerekmek-
tedir. 

• Başvurunun kabul edilmesi du-
rumunda hükümete ödenecek 
harçların kalanı ile gerekli olan 
ödemenin/yatırım bedelinin 
30 gün içinde Citizenship by 
Investment Unit’e yatırılması 
ve pasaport harçlarının da 
ödenmesi gerekmektedir. 

• Antigua&Barbuda pasaportu 
ile Schengen üyesi ülkeler da-
hil 124 ülkeye vizesiz seyahat 
mümkündür.
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G R E N A D A
Grenada yatırım yoluyla kişilere ve 
ailelerine vatandaşlık sağlamaktadır. 
Bunun için de ülkeye ya doğrudan 
ekonomik katkıda bulunmak ya da 
gayrimenkul yatırımında bulunmak 
gerekmektedir. 

Yatırımcılar, kendileri yanında eş, 
çocuk ve bazı durumlarda anne baba 
gibi bağımlı kişiler için vatandaşlık 
başvurusunda bulunabilirler. 
Vatandaşlık için ‘’Yatırım Yoluyla 
Grenada Vatandaşlığı Edinme 
Programı (Citizenship by Investment 
Programme)’’ kapsamında aranan 
genel şartlar aşağıdaki gibidir: 

• 18 yaşından büyük olmak 

• İyi bir karaktere sahip olmak ve 
sağlıklı olmak 

• Adli suç kaydının bulunmaması 

• Başvuran kişinin geçmişi ile ilgili 
detaylı araştırmayı (background 
check) geçmiş olması 

Yatırımcı ve aile üyeleri Grenada 
vatandaşlığı elde etmek için iki 
seçenekten birisini kullanabilirler.

National Transformation Fund’a 
Katkı Yoluyla Vatandaşlık Alma

National Transformation Fund 
seçeneği Grenada’dan yatırım 
yoluyla vatandaşlık elde etmek için 
en çok tercih edilen yöntemdir. 

Fona yapılacak katkı geri 
ödemesizdir ve en azından 200.000 
USD olması gerekmektedir.

Gayrimenkule Yatırımı Yoluyla 
Vatandaşlık Alma

Bu seçenekte önceden onaylanmış 
bir gayrimenkulün satın alınması ve 
en az üç yıl süreyle gayrimenkulün 
elde tutulması gerekmektedir. 

Önceden onaylanmış bir 
gayrimenkul satın alma seçeneğinde 
gayrimenkulün bedelinin en azından 
350.000 USD olması gerekmektedir.

Vatandaşlık Edinme Süreci ve 
Getirileri

Vatandaşlık başvurusu esnasında 
mülakat yapılmamakta ve İngilizce 
bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Vatandaşlık alındıktan sonra da 
ülkede ikamet etme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

Başvuru harçları düşüktür ve süreç 
hızlı işlemektedir. İkinci vatandaşlığa 
imkan verilmektedir. 

Vatandaşlığa sahip olan kişiler, 
İngiltere, Avrupa Birliği, Brezilya, 
Hong Kong ve Singapur gibi ülkeler 
dahil 120’den fazla ülkeye vizesiz 
seyahat edebilmektedir. Aynı 
zamanda, ABD için E-2 vizesine 
(yatırımcı vizesi) başvurmak 
mümkündür. 

Grenada dışında elde edilen gelirler, 
değer artış kazançları, veraset ve 
intikal yoluyla elde edilen gelirler bu 
ülkede vergiye tabi değildir.

1Ülke Grenada adası 
ve etrafında yer 

alan 6 küçük adadan 
oluşmaktadır. 

2348 kilometrekare 
alana sahip olan 

ülkede yaklaşık 109 bin 
insan yaşamaktadır. 

3Ülkenin resmi dili 
İngilizce’dir.

4Grenada dünyanın 
önemli baharat 

üreticileri arasında 
yer almaktadır. Tarçın, 
karanfil, zencefil, organik 
kakao ve Hindistan cevizi 
en çok üretilen ürünler 
arasında yer almaktadır.

5Endonezya’dan sonra 
dünyanın en büyük 

ikinci Hindistan cevizi 
üreticisi konumundadır.

6Turistler için 
cazibe merkezi 

olan ülkede bir adet 
uluslararası havalimanı 
bulunmaktadır.
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BAE- D U B A İ
UAE-FREEZONE 

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 
serbest bölgelerde şirket kurmak 
isteyen yatırımcılar bu programdan 
yararlanabilmektedir. 

Başvuran kişi hem vergi 
mukimliğini taşıma hem de 
oturum izni alma hakkı elde 
edebilmektedir. 

Minimum yatırım tutarı koşulu 
yoktur. Ancak şirket tiplerine göre 
teminat göstermek gerekmektedir: 

• DWC: 300.000 AED 

• DMCC: 50.000 AED / hissedar 

• RAK FTZ: 100.000 AED

Dubai’de vergi mukimliği (“tax 
residence”) alınabilmesi için 
serbest bölgelerde Ticari Lisanslı 
Tüzel Kişilik’e (“commercial 
licensed entity”) sahip olunması 
gerekmektedir.  

Ticari lisans ile serbest bölgede 
ticari hizmetler sunabilme ve 
Birleşik Arap Emirlikleri dışında 
ticari hizmetler verebilme hakkı 
elde edilmektedir.  

• Kişi tarafından hazırlanacak 
olan rica mektubu (“request 
letter”) 

• 6 aylık banka hesap özeti 

• Gelir kaynağını gösteren 
tasdikli/onaylı belge 

• Şirketten alınmış bireysel 
aktiviteyi ve gelir kaynağını 
belirten belge 

Bunlara ek olarak aşağıdakilerin 
de yerine getirilmesi tavsiye 
edilmektedir: 

• Geçerli bir yıllık kira 
sözleşmesinin edinilmesi 

• Elektrik, su, telefon gibi 
hizmetlerin bağlanması

Birleşik Arap Emirlikleri Serbest 
Bölge Özellikleri 

• %100 Yabancı Sermaye 

• %0 Kurumlar Vergisi ve Gelir 
Vergisi 

• İş Yeri Sağlanması (“Flexi 
Desk Office”) 

• Birleşik Arap Emirlikleri 
Oturum Hakkı (“Residence 
Visa”) 

• 3-4 Hafta içerisinde şirket 
kurulumu 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
12 aylık sürenin sonunda 
vergi mukimliği sertifikası elde 
edilebilmektedir. Dubai’de 
vergi mukimliği sertifikasının 
alınması için gerekli belgeler 
aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

• Pasaport ve geçerli vizenin 
birer kopyası 
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H O L L A N D A

YATIRIM VİZESİ

Yatırım vizesinden yararlanmak 
isteyen yatırımcıların Hollanda’da  
minimum 1.250.000 Euro yatırım 
yapması gerekmektedir. 

Özel mülkiyet olarak kullanılmak 
amacıyla alınan gayrimenkuller 
bu yatırımların kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

Yatırım vizesinin alınabilmesi için 
aşağıdaki üç kriterden ikisinin 
sağlanmış olması gerekmektedir:

• 5 yıl içinde 10 kişiye istihdam 
sağlanması 

• Ülkenin inovasyonuna katkıda 
bulunulması (patent, inovatif 
ürün geliştirme vb.)

• Hem girişimcinin hem de 
mentorun ticaret odasına ticari 
sicil kaydı yaptırması 

• Hollanda’da yaşamı idame 
ettirebilecek yeterli finansal 
kaynağa sahip olunması  

Start-up vizesi kapsamında 
verilen 1 yıllık başlangıç vizesi 
uzatılamaz. Mentor, ilk yıldan sonra 
serbest meslek izni başvurusunu 
desteklemek amacıyla göçmenlik 
makamlarına olumlu bir geri bildirim 
yaparsa oturma izni uzatılır ve 
serbest meslek kapsamında oturma 
izni verilir. 

Yatırımcı ve serbest meslek 
sahipleri, 5 yıl ikametten sonra 
vatandaşlık başvurusu yapma 
hakkını elde etmektedir. Gerekli 
koşulların karşılanması durumunda 
Hollanda vatandaşlığına hak 
kazanılmaktadır.

• Yatırımcının aktif katılımı, 
spesifik bilgi, network veya 
müşteri gibi finansal olmayan 
katma değer sağlanması

START-UP VIZESİ

Hollanda, birçok yeni şirketin 
standart serbest meslek vizesi 
(self-employment visa) için puan 
kriterlerini karşılayacak konumda 
olmaması nedeniyle start-up vizesi 
uygulamasına geçmiştir. Start-
up vizesi, Hollanda’da bir yıllık 
hazırlık dönemini kapsamaktadır.  

Bu süre zarfında girişimci, yeni 
işletmesinin standart serbest 
meslek izni şartlarını yerine 
getirebilmesi için bir iş mentoru 
(“business facilitator”) ile yakın 
bir işbirliği içinde çalışmaktadır. 
Hollanda İşletme Ajansı (RVO) 
tanınmış mentorların bir listesini 
ilan etmiştir. 

Başvuran kişinin banka hesabında 
para olması veya bir mentor 
tarafından finanse edilmesi 
gerekmektedir. Aşağıdaki koşulları 
sağlayan girişimciler vizeden 
yararlanabilmektedir: 

• İnovatif bir ürün veya hizmet 
geliştirilmesi 

• Güvenilir ve tecrübeli bir 
mentorla işbirliği 

• Yürütülecek işin fikir 
aşamasından gerçek bir işe 
nasıl dönüşeceğini gösterir iş 
planının sunulması 
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K A N A D A
YATIRIMCILAR (INVESTORS) 

Bu kişiler, Kanada’da önemli bir 
tutarda nitelikli bir ticari yatırım 
yapacak ancak o işin yönetiminde 
bizzat rol almayacak kişileri ifade 
etmektedir.   

Bu gruptaki kişilerin belirli bir 
servetinin olması ve federal 
hükümet ya da ilgili eyalet 
hükümeti tarafından belirlenen 
tutarda yatırım yapmaları 
gerekmektedir. Genel olarak 
yüksek miktarlı yatırım yapılması 
beklenmektedir. 

Bu yatırımların yapılması 
durumunda Kanada’da oturum 
hakkı elde edilmektedir. 
Buna karşın, 2014 yılından 
itibaren Kanada bu kapsamda 
göçmenlik kabul eden programı 
sonlandırmıştır. Bunun yerine daha 
çok girişimci göçmenlik teşvik 
edilmektedir. 

GİRİŞİMCİ GÖÇMENLER 
(ENTREPRENEUR IMMİGRANTS)  

Bu kişiler, Kanada’da belirlenen 
miktarda nitelikli bir yatırım 
yapacak ve o işin yönetiminde 
bizzat rol alacak olan kişilerden 
oluşmaktadır.  

• Nova Scotia Girişimci Programı 

• Ontario Yatırımcı Programı 

• Ontario Girişimci Programı 

• Saskatchewan Girişimci 
Programı 

• Northwest Girişimci Programı 

Başvuru sahipleri programlar için 
sundukları iş planlarını hayata 
geçirdikten sonra sürekli oturum 
hakkı elde edebilmektedir.  

Girişimci göçmenler için geçerli 
programlarla ilgili detaylar takip 
eden sayfada yer almaktadır.

Nitelikli yatırım; çalışan sayısı, 
satış tutarı, net gelir gibi koşullara 
dayalı olarak belirlenmektedir.  

Girişimci göçmen olmak isteyen 
kişilerin sektörel tecrübesi 
ve finansal kapasitelerinin 
yeterli olduğunu ispatlamaları 
gerekmektedir.  

Bu gruptaki kişilerin daha çok 
küçük ya da orta ölçekli bir ticari 
faaliyet sürdürmeleri ve en az 
bir Kanada vatandaşını istihdam 
etmeleri gerekmektedir. 

Girişimci Göçmenler İçin 
Mevcut Programlar 

• Start-Up Visa Programı - 
Federal Girişimci Programı 

• Quebec Girişimci Programı  

• British Columbia Girişimci 
Programı 
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Program Minimum 
Servet Minimum Yatırım Tecrübe Yönetimde 

Rol Alma İş Planı Ön 
Ziyaret Mülakat Ek Gereklilikler

Start-Up Visa 
Programı -

Federal Girişimci
Programı

-

Kanada’daki belirli bir
risk sermayesi fonuna 
$200,000 yatırım veya
$75,000 belirli melek 
yatırımcı grubuna yatırım

Spesifik bir tecrübe 
gerekmiyor.

Gerekiyor - -

Program 
tarafından 
talep 
edilmesi 
durumunda 
gerekiyor

• Kredi mektubu 
verecek belirli bir 
kuruluş tarafından 
desteğe sahip 
olmak

Quebec Girişimci 
Programı 

$300,000

Minimum $100,000 
yatırım olmak üzere, 
ticari faaliyetin en az % 
25 hissesine sahip olma

Son 5 yılda en az 2 
yıl ticari faaliyetleri 
yönetme ve 
yönetilen şirketin 
en az % 25 
hissesine sahip 
olma

Gerekiyor Gerekiyor Gerekmiyor Gerekiyor

• Fransızca konuşma 
zorunluluğu ve 
ticari veya 
endüstriyel faaliyet 
kurma

British Columbia 
Girişimci 
Programı

$600,000
$200,000 Veya anahtar 
yönetici tanacaksa 
$400,000

3 yıl ticari 
faaliyetlerin sahibi 
ve yöneticisi olmak 
veya 4 yıl üst düzey 
yönetici 
tecrübesine sahip 
olmak veya 1 yıl 
ticari faaliyet sahibi 
ve 2 yıl üst düzey 
yönetici 
tecrübesine sahip 
olmak

Gerekiyor Gerekiyor
Destekleniyo

r

Program 
tarafından 
talep 
edilmesi 
durumunda 
gerekiyor

• Kanada vatandaşı 
yada Kanada 
yerleşiği olan en az 
1 kişiyi istihdam 
etmek 

• Yabancı dil şartı 
aranmıyor.

Nova Scotia 
Girişimci 
Programı

$600,000 $150,000

Son 10 yılda en % 
33.3 oranında 
hissedarlık dahil en 
az 3 yıl ticari
faaliyet sahibi olma 
tecrübesi veya son 
10 yılda 5 yıl veya 
daha fazla üst 
düzey yönetici 
tecrübesine sahip 
olmak

Gerekiyor Gerekiyor

Ticari
faaliyetin 
devir 
alınması 
durumunda 
gerekiyor.

Gerekiyor

• Ticari faaliyet 
kurma isteğine dair 
niyet mektubu

• Ticari faaliyetler 
için ek koşulların 
karşılanması

• İngilizce veya 
Fransızca dil şartını 
karşılamak

Ontario Yatırımcı 
Programı

-

$5,000,000
veya ticari faaliyet arazi 
geliştirme veya kiralama 
şirketine ilişkin ise 
$10,000,000

Uluslar arası yatırım 
yapacak şirketin en 
azından 36 ay önce 
kurulmuş olması 

Gerekiyor Gerekiyor
Destekleniyo

r
Gerekiyor

• Aday gösterilecek 
yönetici başına 
Kanada vatandaşı 
yada Kanada 
yerleşiği olan 5 
kişiyi istihdam 
etmek 

Ontario Girişimci 
Programı

Greater 
Toronto Area 
için $1,5; 
Greater 
Toronto 
00,000Area 
dışındaki yerler 
için $800,000; 
bilgi 
teknolojileri/ile
tişim sektörü 
için $800,000

Greater Toronto Area 
için $1,000,000 ve ticari 
faaliyetin % 33.3’ünün 
sahipliği; Greater 
Toronto Area dışındaki 
yerler için $500,000 ve 
ticari faaliyetin % 
33.3’ünün sahipliği; bilgi 
teknolojileri/iletişim 
sektörü için $5 00,000 ve 
ticari faaliyetin % 
33.3’ünün sahipliği

Ticari faaliyetlerin 
sahibi veya üst 
düzey yönetici 
olarak son 60 ayda 
en azından 36 
ayında tam zamanlı 
iş tecrübesi

Gerekiyor Gerekiyor

Ticari 
faaliyetin 
devir 
alınması 
durumunda 
gerekiyor.

Program 
tarafından 
talep 
edilmesi 
durumunda 
gerekiyor

• Kanada vatandaşı 
yada Kanada 
yerleşiği olan en az 
1 kişiyi istihdam 
etmek 

Saskatchewan 
Girişimci 
Programı

$500,000

Regina ve Saskatoon 
bölgeleri için $300,000 
ve ticari faaliyetin % 
33.3’ünün sahipliği veya 
diğer Saskatchewan 
bölgelerinde $200,000 
ve ticari faaliyetin % 
33.3’ünün sahipliği veya 
$1,000,000 yatırım

Ticari faaliyetlerin 
sahibi veya üst 
düzey yönetici 
olarak son 60 ayda 
en azından 3 yıl iş 
tecrübesi

Gerekiyor Gerekiyor

Ticari 
faaliyetin 
devir 
alınması, iş 
ortaklıkları ve 
bölgesel iş 
fırsatları için 
gerekiyor.

Online ya 
da yüz yüze 
görüşme 
gerekiyor

• Ticari faaliyet 
kurma isteğine dair 
niyet mektubu

• Saskatchewan 
eyaleti ile 
performans 
sözleşmesi 
imzalamak

• Ticari faaliyetler 
için ek koşulların 
karşılanması

Northwest 
Girişimci 
Programı

Yellowknife 
için $500,000 
veya 
Yellowknife 
dışındaki 
bölgeler için 
$250,000

Yellowknife için 
$300,000 ve ticari 
faaliyetin % 33.3’ünün 
sahipliği veya 
Yellowknife dışındaki 
bölgeler için $150,000 ve 
ticari faaliyetin % 
33.3’ünün sahipliği veya 
$1,000,000 yatırım

Ticari faaliyet ile 
ilgili iş tecrübesi

Gerekiyor Gerekiyor Gerekmiyor Gerekiyor

• Northwest Eyaleti 
için yeni bir ürünü 
içeren veya önemli 
bir fayda 
sağlayacak öncelikli 
projelerden birisi 
olmak 
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İ S V İ Ç R E
İsviçre’de şirketlere uygulanan ku-
rumlar vergisi ve KDV rejimi özetle 
aşağıdaki şekildedir. 

Kurumlar Vergisi 

İsviçre Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre kurulacak şirket, kurum-
lar vergi mükellefi olarak kabul 
edilecek ve tüm dünyadan elde 
ettikleri gelirler (worldwide income) 
İsviçre’de kurumlar vergisine tabi 
olacaktır.  

İsviçre’de kurumlar vergisi federal 
düzeyde ve kanton düzeyinde 
olmak üzere iki katmanlı olarak 
uygulanmaktadır.  

Buna göre, İsviçre Federal Hükü-
meti kurumlar vergisi mükelleflerine 
kanton düzeyinden ödenen vergi 
düşüldükten sonra bulunan kurum 
kazancı üzerinden %8.5 (efektif 
olarak %7.83) şeklinde sabit oranlı 
kurumlar vergisi uygulamaktadır.  

Bunun yanında, her bir kantonda 
farklı oranlarda kurumlar vergisi 
geçerlidir. İsviçre’de kurulacak 

elde edilen gelirler, İsviçreli yatırım 
fonları tarafından gelir dağıtımı, 
İsviçreli bir bankaya yapılan mev-
duat kazançlarına uygulanmaktadır. 
Temettü ödemelerine ise Avru-
pa Birliği Parent-Subsidiary 
Direktifi uyarınca %0 stopaj 
uygulanmaktadır. 

KDV  

İsviçre Avrupa Birliği (AB) üyesi 
olmamasına rağmen KDV düzen-
lemeleri büyük oranda AB düzen-
lemeleri ile uyumludur. Buna göre 
birçok mal ve hizmet teslimi KDV 
kapsamında %8 oranında vergiye 
tabidir. 
 
Bununla birlikte, bazı mal ve 
hizmetler KDV’den istisna 
tutulmuştur. Bu istisnalar arasında 
finansal hizmetler yer almaktadır. 

şirket bulunduğu kantona göre 
%5,9 ile %16 arasında kurumlar 
vergisi ödemektedir.
İsviçre’de geçerli örtülü ser-
maye kurallarına göre finans-
man amaçlı kullanılan şirketlerin 
ilişkili kişilerinden öz sermayel-
erinin 6/7 oranında borçlanmada 
bulunmaları mümkündür. 

Bunların yanında, İsviçre’de 
kurulacak şirketin zarar etmesi 
durumunda cari yılı takip eden 
7 yıl içinde geçmiş yıl zararlarını 
indirime tabi tutması (carry-
forward) mümkündür. Ancak, cari 
yılda kazanç edilmesi durumunda 
geçmiş yılların zararının geriye 
dönük olarak (carry-back) mahsup 
edilmesi mümkün değildir.

Stopaj Vergisi

İsviçre’de genel stopaj oranı 
%35’dir ve bu vergi, tahvil ve 
benzeri borçlanma araçlarından 
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İsviçre’de yapılacak yatırımlar 
için kullanılabilecek şirket 
yapılarından bazıları ve bunların 
vergilendirme rejimleri aşağıdaki 
gibidir. 

Holding Şirketleri 

Holding şirketi sayılabilmek için; 

• Şirketin toplam varlıklarının 
en az üçte ikisinin iştiraklere 
yapılan yatırımlardan 
oluşması, veya şirketin 
gelirlerinin en az üçte ikisinin 
bu yatırımlardan gelen gelirl-
erden oluşması 

• Şirketin İsviçre’de ticari faa-
liyette bulunmaması gerek-
mektedir. 

Holding şirketleri kanton düzey-
inde uygulanan kurumlar ver-
gisinden muaftır. 

Karma Şirketler (Mixed com-
pany) 
 
Genellikle yurtdışı ticari faaliyetler 
için kullanılan bir şirket türüdür. 

Toplam brüt gelirlerin en az 
%80’inin yurtdışından kazanılması 
ve toplam giderlerin en az %80’inin 
yurtdışındaki taraflara yapılması 
durumunda ilgili şirket karma şirket 
sayılmaktadır. 

Karma Şirketler aşağıdaki teşvikler 
için başvuruda bulunabilmektedir: 

• Yurtdışı kaynaklı gelirlerin 
%8 ile %11 arasında değişen 
efektif vergi yüküne tabi olması 
(kantonal vergiler de dahil 
olmak üzere) 

• İştiraklerden elde edilen değer 
artış kazancı, temettü gibi ge-
lirler üzerinden ödenen vergil-
erden muafiyete sahip olma 

Ana Şirketler (Principal Com-
pany) 

• Ana şirket statüsündeki şirketlerin 
gelirleri federal kurumlar vergisi 
açısından üretimden gelirler ve 
ticaretten gelirler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. 

• Bu kapsamda, ana şirketin gelirl-
erinin %30’u üretimden gelirler, 
%70’i ise ticari faaliyetlerden elde 
edilen gelirler olarak kabul edilme-
ktedir. 

• Ticari faaliyetlerden elde edilen 
gelirlerin yurtdışına dağıtılması 
durumunda, söz konusu gelirler 
kurumlar vergisi açısından İsviçre 
kurumlar vergisinden muaftır. 

• Kantonal seviyedeki vergilerde ise 
ana şirketler de karma şirketlerin 
yararlandığı teşviklerden yararla-
nabilmektedir. 

• Sonuç olarak, ana şirketler için 
efektif vergi yükü %5-%8 arasına 
kadar inebilmektedir.
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İ N G İ LT E R E
GİRİŞİMCİ VİZESİ 
(ENTREPRENEUR VISA)

Minimum yatırım tutarı koşullara 
göre 50.000 veya 200.000 
Sterlin’dir. 

Aşağıdaki durumlarda 50.000 
Sterlin yatırım ile vizeye 
başvurulabilmektedir. 

• İngiltere’de girişimciler için 
Uluslararası Ticaret Bürosu 
tarafından yapılan “UK En-
trepreneurial Seed Funding 
Competition” yarışmasından; 
İngiltere hükümeti tarafından 
verilen yatırım fonlarından; 
Mali İşlerden Sorumlu Oto-
riteye (Financial Conduct 
Authority) kayıtlı girişim 
sermayesi şirketinden 50.000 
Sterlin yatırım fonuna erişebilir 
olmak veya  

• Bir İngiliz şirketine 50.000 
Sterlin yatırım yapmış olmak

Oturma İznini 2 Yıl Uzatma: 

2 kişiye tam zamanlı istihdam 
sağlanması gerekmektedir. 

Sürekli Oturum Kazanmanın 
Şartları 

• Yılda 185 günden fazla 
İngiltere’de bulunmak 

• 10 kişilik istihdam sağlamak 
veya 5 milyon Sterlin ciro elde 
etmek gerekmektedir. 

Girişimci vizesi kapsamında eşler 
ve 18 yaşından küçük çocuklar da 
oturum izninden yararlanabilmek-
tedir. 

YATIRIMCI VİZESİ (INVESTOR 
VISA) 

Bu vizeden yararlanabilmek 
için minimum 2.000.000 Sterlin 
tutarında yatırım yapmak gerekme-
ktedir. 

Başlangıçta 3 yıl 4 ay oturma 
izni, daha sonrasında 2 yıllık 
uzatma imkanı ve 5. yılın sonunda 
vatandaşlığa başvurma imkanı 
bulunmaktadır.

Ayrıca 10 milyon sterlin yatırım ile 2 
yıldan sonra vatandaşlık alma hakkı 
ve 5 milyon sterlin yatırım ile 3 
yıldan sonra vatandaşlık alma hakkı 
bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda 50.000 
Sterlin yatırım ile vizeye 
başvurulabilmektedir. 

• Eşiniz veya ortağınızla ortak 
hesabınızda; 

• Kendi hesabınızda; sizin 
tarafınızdan eşinizin, 
ortağınızın veya bir 
yatırımcının erişimine izin ver-
ilen 200.000 Sterlin tutarındaki 
yatırım fonuna sahip olmak 
veya  

• İngiltere’de bir şirkete 200.000 
Sterlin yatırım yapmak 

Girişimci vizesi kapsamında 
başlangıçta 3 yıl 4 ay oturma 
izni, daha sonrasında 2 yıllık 
uzatma imkanı ve 5 yılın sonunda 
vatandaşlığa başvurma imkanı 
bulunmaktadır. 

Oturma İzni Almanın Şartları 

• Avrupa Birliği ortak çerçeve 
sınıflandırmasına göre B1 Se-
viyesinde İngilizce dil bilgisine 
sahip olunması ve 

• İngiltere’de geçirilecek süre 
boyunca kişi tarafından kendi 
geçimini sağlayabileceğinin 
ispat edilmesi gerekmektedir. 
Bunun için aylık 3.310 Sterline 
denk gelen kişisel birikime 
sahip olmak gerekmektedir.
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Oturum İzninin Şartları 

• Yatırım için kullanılacak 
paranın kişiye veya kişinin 
eşine ait bir hesapta 
bulunması 

• İngiltere’de bir banka hesabı 
açılması 

• Yatırıma ait fonun denetime 
tabi bir finans kuruluşunda 
tutulması 

• Yatırıma ait fonun 
İngiltere’de serbest bir 
şekilde harcanabilir olması

Vizenin 2 Yıl Daha Uzatılması 
Şartları 

• Kişinin kontrolü altında 
İngiltere’de 2 milyon sterline 
sahip olması 

• Bu fonları İngiltere’deki 
devlet tahvillerine, aktif 
İngiliz şirketlerinde paylara 
bölünmüş sermayeye veya 
kredi sermayesine yatırması 

• Başvuru tarihinden itibaren 
3 ay içerisinde yatırımın 
gerçekleşmiş olması 

Eşler ve 18 yaşından küçük 
çocuklar da yatırımcı vizesi 
kapsamında oturum izninden 
yararlanabilmektedir. 

TÜRK İŞ ADAMI VİZESİ 
(TURKISH BUSINESS PERSON  
VISA) 

Türk iş adamları bu vizeden yara-
rlanabilmektedir. Başvuran kişi 1 
yıllık oturma izni, 3 yıl daha oturma 
iznini uzatma imkanı ve 4 yıllık 
oturma izni sonrası vatandaşlığa 
başvurma hakkı elde edebilmek-
tedir. 

Minimum bir yatırım tutarı bulun-
mamakla birlikte kişinin vizeyi elde 
edebilmesi için aşağıdaki kriterleri 
yerine getirmesi gerekmektedir: 

• İş kuruluşu için gerekli maddi 
fona sahip olunması 

• İşi yürütmek için gerekli maliy-
etlerin karşılanması 

• Kişinin kendi yaşam 
masraflarını (varsa aile bi-
reylerinin masrafları da dahil 
olmak üzere) şirketin elde ettiği 
kar ile karşılayabilmesi

Vizenin 3 Yıl Daha Uzatılmasının 
Şarları 

• Kurulan işin devam etmesi 

• Şirketin işletme maliyetlerinin 
karşılanabilmesi 

• Şirketten elde edilen kar ile 
kişinin ve kişinin bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin 
hayatlarını idame ettirebilmesi 

Eşler ve 18 yaşından küçük 
çocuklar da Türk İş Adamı Vizesi 
kapsamında oturum izninden yara-
rlanabilmektedir.

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL 
TEŞVİKLER 

Yukarıda bahsi geçen tüm vizeler için 
yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden 
yararlanabilmektedir: 

• Nitelikli varlıklardan elde edilen 
kazançların üzerinden (değer artış 
kazancı vergisi) %10 vergilendirme 

• Çalışan sigortalarında çalışan 
başına yıllık 3.000 sterlin indirim-
den yararlanma imkanı 

• Tesis ve makineler için yapılan 
yatırımları kardan düşerek vergi 
indirimi elde etme imkanı 

• Şirket hisselerinin maliyeti üzerin-
den %30 gelir vergisi indiriminden 
yararlanma imkanı 

• Ayrıca gelir vergisi indirimin-
den yararlanmaya hak kazanan 
yatırımcılara değer artış kazancı 
vergisinden muaf olma imkanı 

• Ar-Ge maliyetleri üzerinden %230 
oranında vergiye tabi gelirden 
indirim elde etme hakkı (Örn. 
10.000 sterlin tutarındaki Ar-Ge 
harcamaları için matrahtan 23.000 
sterlin düşülmesi)
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İ R L A N D A
GİRİŞİMCİ YATIRIM PROGRAMI 
(IMMIGRANT INVESTMENT PRO-
GRAMME) 

Programa başvuran yatırımcılara 
2 yıllık oturma izni verilmekte-
dir. Daha sonrasında yatırımın 
devam etmesi durumunda bu 
süre 3 yıl daha uzatılmakta ve 
5 yılın sonunda vatandaşlığa 
başvurulabilmektedir. 

Tüm seçenekler için başvuran 
kişinin servetinin en azından 2 mi-
lyon Euro olması beklenmektedir. 

Oturma iznini elde etmek için 
İrlanda’da mukim olmaya gerek 
yoktur. Senede bir kere İrlanda’nın 
ziyaret edilmesi yeterlidir. 

Eş ve 18 yaşından küçük çocuk 
olan aile bireyleri de oturma 
hakkı alabilmektedir. 18-24 yaş 
arasındaki evlenmemiş ve finansal 
olarak ailelerine bağımlı (öğrenci 
vb.) çocuklar da bu haktan yararla-
nabilmektedir. 

KURUMSAL YATIRIM 

En az 3 yıllığına bir veya birden 
fazla İrlandalı şirkete toplamda 
1 milyon Euro yatırım yapmak 
gerekmektedir. Kişi bu parayla 
İrlanda’da kendi işini de kurabilir. 
Yatırım yapılacak veya kurulacak 

Programa başvuru koşulları 
aşağıdaki gibidir: 

• Yeni veya inovatif bir ürün veya 
hizmet sağlıyor olmak 

• 10 kişiye istihdam sağlamak 

• 3.  yılla 4. yıl arasında 1 milyon 
Euro ciro yapmak 

• Tecrübeli bir yönetici grubuna 
sahip olmak 

• İrlanda merkezli bir şirket 
yapılanmasına sahip olmak 

Bu program kapsamında eş ve 18 
yaşından küçük çocuk olan aile 
bireyleri de oturma hakkı alabilme-
ktedir.  

18-24 yaş arasındaki evlenmemiş 
ve finansal olarak ailelerine bağımlı 
(öğrenci vb.) çocuklar da bu haktan 
yararlanabilmektedir. 

şirket İrlanda’ya kayıtlı ve İrlanda 
merkezli bir şirket olmalıdır. 

Halka açık şirketlerin men-
kul kıymetlerinin satın 
alınması yatırım kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

Bir mülkün normal kiralama 
veya finansal kiralama yoluyla 
kiralanması da yatırım olarak ka-
bul edilmemektedir. 

START-UP YATIRIM PROGRAMI 
(START-UP INVESTMENT PRO-
GRAMME) 

Programa başvuran yatırımcılara 
2 yıllık oturma izni verilmektedir. 
Daha sonrasında yatırımın devam 
etmesi durumunda bu süre 3 yıl 
daha uzatılır ve 5. yılın sonunda 
vatandaşlığa başvurulabilir. 

Bu program için minimum yatırım 
tutarı 50.000 Euro’dur.
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TEŞVİKLER VE VERGİ 
SİSTEMİ 

Hem ‘’Start-up Invest-
ment Programı’’na hem 
de ‘’Immigrant Investment 
Programı’’na başvuran kişiler 
aşağıdaki teşviklerden ve vergi 
oranlarından yararlanabilmek-
tedir: 

• %12.5 oranında kurumlar 
vergisi 

• Gayri maddi hak alımlarında 
damga vergisi muafiyeti 

• 3 yıllık süre içerisinde iade 
edilebilir şekilde Ar-Ge 
harcamaları üzerinden %25 
oranında vergi indirimi (tax 
credit) 

• Ayrıca İrlanda vergi rejimi, 
iştiraklerdeki payların elden 
çıkarılmasından sağlanan 

sermaye değer artış kazançları 
üzerinden vergi alınmaması 
da dahil olmak üzere ca-
zip bir holding şirketi rejimi 
sunmaktadır. 

• Yabancı ülkelerden elde edilen 
temettüler için %0 efektif vergi 
oranı mevcuttur. 

DİĞER YATIRIM YÖNTEMLERİ 

Yatırım fonu 

Oturum alabilmek için İrlanda 
Hükümeti tarafından onaylanmış 
yatırım fonlarına en az 3 yıl taah-
hüt vermek kaydıyla 1 milyon Euro 
tutarında yatırım yapılması gerek-
mektedir.

Söz konusu yatırım yapılan hissel-
erin sahibi olan şirketlerin İrlanda 
borsası dışında başka bir borsaya 
kayıtlı olmaması gerekmektedir. 
Fon ve fon yöneticileri İrlanda 

Merkez Bankası tarafından regüle 
edilmiş olmalıdır. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

İrlanda Borsası’na kote gayrimen-
kul yatırım ortaklıklarına minimum 2 
milyon Euro yatırım yapılması gerek-
mektedir. Diğer seçeneklerde olduğu 
gibi bu seçenekte de 3 sene boyunca 
yatırımın İrlanda’da kalacağına ilişkin 
taahhüt verilmesi gerekmektedir. 

Bağış 

Sanat, spor, kültür,  sağlık ve eğitim 
alanlarında 500.000 Euro kamu 
projesine bağış yapılması durumunda 
oturum hakkı elde edilebilmektedir.  

5 veya daha fazla yatırımcı bir araya 
gelip bir projeye bağış yaparlarsa bu 
tutar yatımcı başına 400.000 Euro’ya 
düşebilmektedir. 
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A L M A N Y A
SERBEST MESLEK 
ERBABI PROGRAMI (SELF-
EMPLOYMENT PROGRAMME) 

Aşağıdaki kişiler serbest meslek 
erbabı sayılmaktadır: 

• Bağımsız tüccarlar (freelance 
çalışanlar dahil) 

• Bir şirketin ortakları 

• Şirketin çalışanı olmayan 
yönetici ortakları 

• Şahsen bir iş riski taşıyan vekil 
veya tam vekaletnameye sahip 
yönetici direktörler ve idari 
yöneticiler 

3 yıllık oturum hakkının alınması 
için aşağıdaki kriterler göz önüne 
alınarak göçmenlik ofisi tarafından 
bir değerlendirme yapılmaktadır: 

• Temel iş fikrinin uygulanabilirliği 

• Yatırımcının girişimci deneyimi 

• Sermaye yatırım düzeyi ve 
sermaye mevcudiyeti 

• Bölgesel istihdam ve çalışan 
eğitim seviyesine etkileri 

Bu program kapsamında 3 
yıl oturum hakkı ve 3 yıldan 
sonra yatırım projesinin 
başarıya ulaşması durumunda 
süresiz oturum hakkı elde 
etme imkanı bulunmaktadır. 

TEŞVİKLER 

Programa başvuran yatırımcıların 
aşağıda listelenen teşviklerden 
yararlanma hakkı bulunmaktadır: 

• Bölgesel olarak %20 ile 
%40 arasında değişen 
şirket kuruluş maliyetlerinin 
karşılanmasına ilişkin nakit 
teşviklerden yararlanma  

• Ar-Ge yatırımlarında %30, 
spesifik Ar-Ge projelerine 
ilişkin harcamalarda %50’ye 
varan teşviklerden yararlanma 
imkanı 

• İş gücüne yönelik teşvikler 

• Düşük faizli girişimci kredileri
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K A R A D A Ğ
ileri ve bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireyleri için oturma hakkını 
alabilmektedir. 

Yatırım Yoluyla  Vatandaşlık 

Programdan yararlanabilmek için 
minimum 500.000 Euro yatırım 
yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu yatırım tutarı ile 
gayrimenkul alımı, iş kurma veya 
Karadağ’da bir şirkete yatırım 
yapma yoluyla vatandaşlık 
alınabilmektedir.  

Yatırım yapıldıktan sonra yatırımın 
bağımsız bir danışmanlık şirketi 
tarafında incelenerek sertifikaya 
bağlanması ve yatırımcının Maliye 
Bakanlığı’ndan tavsiye mektubu 
alması gerekmektedir. 

Bunun ardından yatırımcının 
tavsiye mektubu ile birlikte Karadağ 
Göçmenlik Bürosuna başvuruda 
bulunması gerekmektedir. 

Başvuru evrakları arasında 
bağımsız bir danışmanlık 
şirketinden alınan sertifika, Maliye 
Bakanlığı tavsiye mektubu, 
yatırımcının adli sabıka kaydı 
olmadığını gösterir belge ve 
yatırımcının Karadağ dilinde ileri 
düzeyde bilgisi olduğunu kanıtlayan 
belge yer almalıdır.

YATIRIM PROGRAMI 
(INVESTMENT PROGRAMME) 

Programdan yararlanabilmek için 
minimum 500.000 Euro yatırım 
yapılması gerekmektedir 

500.000 Euro’dan fazla yatırım 
yapanlar en az 20 kişiyi istihdam 
ederlerse yaratılan her bir iş 
için 3.000 Euro ile 10.000 Euro 
arasında değişen tutarları Karadağ 
Hükümetinden geri alabilmektedir.  

Bu teşvik, Podgorica hariç Kuzey 
ve Merkez Karadağ’da yatırım 
tutarı için 250.000 Euro ve en 
az istihdam için 10 kişi olarak 
uygulanmaktadır. 

Sermaye yatırımlarının 10 
Milyon Euro’dan fazla olması ve 
en azından 50 kişinin istihdam 
edilmesi durumunda, toplam 
yatırım tutarının % 17’sine kadar 
bir tutar yine Karadağ Hükümeti 
tarafından geri ödenmektedir. 

Karadağ tarafından yatırımcılar 
için aşağıdaki avantajlı vergi 
oranları uygulanmaktadır: 

• %9 kurumlar vergisi 

• %9 gelir vergisi 

• %0,08 ile %0,8 arasında 
değişen emlak vergisi  

Şirket kurma ve başvuru işlemleri 
10-15 gün sürmektedir. Bu sürenin 
sonunda başvurusunu tamam-
layan kişiler 30 gün içinde kend-
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ABD
B5 Vize Programı 

Bu vizeden yararlanabilmek için 
1.000.000 USD (İşsizliğin yüksek 
olduğu veya kırsal bölgelerde 
500.000 USD) tutarında ticari 
işletmelere yatırım yapılması 
gerekmektedir. 

2 yıl içinde 10 Amerikalı çalışana 
istihdam sağlanması ve 1.000.000 
USD (veya 500.000 USD) 
tutarındaki yatırımın gerçekten 
yapıldığının ispatlanmasından 
sonra sürekli oturum izni 
(greencard) alınabilmektedir.  

21 yaşın altında olan çocuklar 
ve eşler de oturma izninden 
yararlanabilmektedir. 

ABD’de bir çok teşvik programı 
bulunmaktadır. Söz konusu 
teşvikler eyaletlere göre 
değişmektedir. Genel olarak; 

• Ar-Ge faaliyetlerinde vergi 
indirimleri 

• Yatırım vergi indirimleri 

• İstihdam teşvik kredileri 

• Mikro-kredi programları gibi bir 
çok bölgesel teşvik programı 
bulunmaktadır.  

Massachuets 

• Ar-Ge kapsamında makine 
ve ekipman alımlarında vergi 
muafiyeti 

• 5 veya daha az personeli 
bulunan ve Ar-Ge faaliyetleri 
yürüten şirketlere gaz, buhar, 
elektrik veya ısınma amaçlı 
yakıtı alımlarında vergi 
muafiyeti 

• 11’den az personeli bulunan 
işletmeler için 1 milyon 
Dolar’dan düşük değerli 
gayrimenkuller için emlak 
vergisi muafiyeti 

Diğer Programlar 

• Eyaletler ayrıca düşük maliyetli 
krediler, nakit hibeler ve tohum 
sermayesi de dahil olmak üzere 
doğrudan hükümet finansman 
seçenekleri sunmaktadır. 

• Başlangıçta doğrudan yatırım 
yapan ya da girişim fonlarına 
yatırım yapan yatırımcılara 
yönelik teşvikler de 
bulunmaktadır.  

• Örneğin, New Jersey, 
eyaletteki nitelikli yeni teknoloji 
işletmelerinde yatırımcılara 
sunulan ‘’Angel Investor 
Tax Credit’’ programına 
sahiptir. Program ile bireysel 
ve kurumsal yatırımcılar 
gelişmekte olan teknoloji 
şirketlerine yapmış oldukları 
nitelikli yatırımın %10’una eşit 
bir vergi iadesi alabilmektedir.

Federal Teşviklere Örnekler 

Küçük işletme yenilikçi araştırma 
hibe programı ve küçük işletme 
teknoloji transferi hibe programı 
ile küçük işletmelere fon 
sağlanmaktadır. 

Tüm işletmeler daha fazla 
çalışan istihdam etmek, 
ekipmana yatırım yapmak, 
operasyonları genişletmek ve 
yeni fırsatlar bulmak amacıyla 
Ar-Ge teşvikleri kapsamında 
vergi indirimi imkanlarından 
yararlanabilmektedir. Örneğin; 
federal ücret vergilerinin işveren 
kısmı için 5 yıl boyunca 250.000 
Dolar vergi indirimi imkanı 
bulunmaktadır. 

Eyalet Bazında Teşvikler 

California 

• %25 gelir vergisi indirimi 

• Girişimciler için ücretsiz 
danışmanlık 

New York 

• Bir üniversiteyle işbirliği yapan 
girişimlere 10 yıl boyunca %0 
vergi oranından yararlanma 
imkanı 

• Kuluçka merkezleri ile ucuz 
ofis ve düşük maliyetli işçi 
çalıştırma imkanı  
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S İ N G A P U R
GLOBAL INVESTOR PROGRAM 
(GIP) 

Programa başvurmak için minimum 
2.500.000 Singapur Doları Yatırım 
yapmak gerekmektedir.  

Söz konusu tutar Singapur’daki 
bir işe veya Singapur devleti 
tarafından onaylanmış Singapur 
şirketlerine ait GIP fonlarına 
yatırılabilmektedir. 

Programa başvuran yatırımcılar 
süresiz oturma hakkı elde 
etmektedir.  

Programa kabul için değerlendirme 
kriterleri ise aşağıdaki gibidir: 

• En az 3 yıllık girişimcilik 
ve işyeri geçmişine sahip 
olunması ve son 3 yıl boyunca 
şirketin denetlenmiş finansal 
tablolarının sunulması 

• Başvuruda bulunan 
yatırımcının halihazırdaki 
şirketinin cirosunun en son 
yılda 200 milyon Singapur 
Doları, son 3 yılda ortalama 
200 milyon Singapur Doları 
olması 

TEŞVİKLER 

Singapur’da kurumlar vergisi 
%17 olarak uygulanmaktadır. 
Tüm şirketler ilk 10bin dolarlık 
vergilendirilebilir gelirleri üzerinden 
%75 kurumlar vergisi indirimi, 
10.000-300.000 Singapur Doları 
aralığındaki vergilendirilebilir 
gelirleri üzerinden %50 vergi 
indiriminden yararlanabilmektedir. 

Start-up’lar kazandıkları ilk 100 bin 
Singapur Doları vergilendirilebilir 
gelirleri üzerinden vergiden 
muaftır. 100bin-300bin arasındaki 
vergilendirilebilir gelirleri üzerinden 
ise %50 vergi indirimi elde 
edilmektedir.  

Singapur’da gerçek kişiler için 
avantajlı gelir vergisi oranları 
bulunmaktadır:

• Şirketin ciroları en yüksek olan 
mali tablolarının sunulması 
(Asgari ciro kriterlerini 
karşılamak üzere konsolide 
mali tabloları sunmak 
mümkündür.) 

• Şirket özel mülkiyete ait ise, 
başvuranın şirkette en az 
%30 hisseye sahip olması 
(Başvuruda bulunanın 
şirketteki rolü yanı sıra şirketin 
büyüme ve karlılığı da dikkate 
alınmaktadır.) 

• Ayrıca 5 yıllık detaylı iş 
planının veya yatırım planının 
sunulması ve 5 yıllık süre 
içinde plana uygun gelişme 
kaydedilmesi 

• 3 yıl içinde en az 5 kişiye 
istihdam sağlanması ve 3. yıl 
için ekstra 1 milyon Singapur 
Doları işletme giderine sahip 
olunması  

Global Investor Programı 
kapsamında bakmakla yükümlü 
olunan kişiler de (çocuklarda 21 
yaşın altında olmak kaydıyla) 
oturma hakkı alabilmektedir. 

Gelir Vergi Oranı

0-20.000 Singapur Doları %0

20.000-30.000 Singapur Doları %2

30.000-40.000 Singapur Doları %3,5

40.000-80.000 Singapur Doları %7

80.000-120.000 Singapur Doları %11,5

120.000-160.000 Singapur Doları %15

160.000-200.000 Singapur Doları %17

200.000-320.000 Singapur Doları %18

320.000+ Singapur Doları %20
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MAKEDONYA
Makedonya’da şirketlere 
uygulanan kurumlar vergisi ve KDV 
rejimi özetle aşağıdaki şekildedir. 

Kurumlar Vergisi 

• Makedonya’da Kurumlar 
Vergisi oranı %10’dur. 

• Makedonya’da mukim ve 
gelirlerini ülke içinden veya 
yurtdışından elde eden 
şirketlerin tümü kurumlar 
vergisine tabiidir. 

• Ayrıca Makedonya’daki 
faaliyetlerinden gelir elde 
eden ancak mukim olmayan 
şirketlerin daimi işyerleri de 
kurumlar vergisine tabiidir. 

• Vergilendirmenin konusu, 
mükelleflerin ticari, finansal ve 
ticari olmayan işlemlerinden 
elde ettikleri kazançtır. 

Vergilendirme, iş (takvim) yılının 
bitiminden sonra yani vergi 
mükellefinin çalıştığı süre sona 
erdikten sonra yapılmaktadır. 

KDV 

Bir önceki dönemde 1.000.000 
Makedonya Dinarı’ndan fazla 
gelire sahip olan şirketlerin KDV 
mükellefiyeti kayıtlarını yaptırmaları 
gerekmektedir. 

Makedonya’da genel KDV oranı 
%18’dir. 

KDV’nin konusuna giren işlemler 
aşağıdaki gibidir: 

• Ticari faaliyet kapsamında vergi 
mükellefleri tarafından ülkede 
gerçekleştirilen mal ve hizmet 
ticareti 

• Mal İthalatı

Kurumlar Vergisi Stopajı 

Yabancı kurumların Makedonya’da 
elde ettikleri gelirlere uygulanan 
stopaj vergisi oranı %10’dur. 

Buna göre, söz konusu 
stopaj vergisi yabancı tüzel 
kişinin Makedonya’daki daimi 
işyeri tarafından Makedonya 
Cumhuriyeti’nde veya 
yurtdışındaki yabancı kurumlara 
aktarılan gelirlere uygulanır. 

Aşağıda listelenen gerçek/tüzel 
kişiler stopaja tabiidir. 

• Makedonya’da mukim tam 
mükellef gerçek ve tüzel kişiler 

• Dar mükellef gerçek veya 
tüzel kişilerin Makedonya’daki 
daimi işyerleri
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Makedonya’da şirketlere tanınan 
vergisel ve diğer teşvikler 
aşağıdaki şekildedir. 

Teknoloji ve Endüstri 
Geliştirme Bölgelerindeki 
Vergi Teşvikleri 

Vergi teşvikinden yararlanmak 
için bölgedeki şirketlerin 
aşağıdaki koşulları yerine 
getirmesi gerekmektedir: 

• Üretim faaliyeti; 
gerçekleştiriyor olmaları 
(Yüksek çevresel 
standartlara sahip yeni 
teknolojilere dayanan 
bilgi teknolojisi (yazılım 
geliştirme, donanım montajı, 
dijital kayıt, bilgisayar çipleri, 
vb.), bilimsel araştırma ve 
üretim alanındaki faaliyetler, 
bölgeye doğrudan ithal 
edilen malların ithaline ilişkin 
hizmetler (Malların nihai 
tüketim için kullanılmaması 
koşuluyla));

• Şirketin vergi ve gümrük 
yükümlülüklerini üstlenmemiş 
ve ödememiş olması; 

• Şirketin iflas durumunda 
olmaması ve 

• Şirketin vergi teşviki için ilgili 
teknoloji ve endüstri geliştirme 
bölgesine başvuruda bulunmuş 
olması. 

• Kurumlar Vergisi: Şirket 
bölgedeki ilk 10 yılında 
kurumlar vergisinden muaftır. 

• Gelir Vergisi: Şirket 
çalışanlarının maaşları ilk 10 
yıl gelir vergisinden muaftır. 

• KDV: Malların nihai tüketim için 
tedarik edilmemesi durumunda 
bölgedeki şirketler malların ve 
hizmetlerin ticareti ve ithalatına 
ilişkin KDV’den muaftır. 

Kurumlar Vergisi Teşvikleri 

• Vergi matrahı, geliştirme amacıyla, 
yani mükellefin faaliyetini 
genişletmeyi amaçlayan maddi 
varlıklara (maddi duran varlıklar) 
ve maddi olmayan varlıklara 
(bilgisayar yazılımı ve patentleri) 
yapılan yatırımlar için tekrar 
yatırılan kar (reinvested profit) 
tutarında azaltılır.  

KDV Teşvikleri 

• Gümrük vergilerinden muafiyetle 
geçici olarak ithal edilen medikal 
cihazlar gibi ürünler KDV’den 
muaftır. 

• İlaç ve medikal cihazlar 
da dahil olmak üzere bazı 
alanlarda ayrıcalıklı KDV oranı 
uygulanmaktadır. Söz konusu 
ayrıcalıklı KDV Oranı %5’dir.
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Centrum Consulting, uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması 
alanında hizmet veren, Türkiye’nin ilk butik şirketi olarak kuruldu. 

Şirketimiz uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması konularında 
bağımsız bir danışmanlık firması olarak hem Türk hem de yabancı şirketlere 
hizmet veriyor. 

Centrum Consulting çatısı altında uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması 
alanlarında edindiğimiz tecrübeyi yepyeni bir noktaya taşıyoruz.

Centrum Consulting, uzun yıllar Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketler ve 
uluslararası denetim firmalarında çalışan ortakları aracılığı ile sadece size özgü 
hizmetler sunuyor. Böylece, kendimize özgü bakış açısıyla yerelde edindiğimiz 
bilgiyi uluslararası tecrübelerimizle birleştirdiğimize inanıyoruz. 

Centrum Consulting, güçlü uluslararası networkü ile operasyonlarını sürdürüyor 
ve tüm dünyadan deneyimli profesyonellere ulaşmak için güvenilir iş ortağınız 
olarak hizmet veriyor.
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İşimiz Uluslararası Danışmanlık ve Transfer 
Fiyatlandırması 

Müşterilerimizin bize güvenmesinin ardında yatan asıl 
neden sadece bildiğimiz işi yapıyor olmamız. Şirketimiz 

Türkiye’nin en yenilikçi danışmanlık firması olarak 
uzmanlaşmaya önem vermekte olup bizi diğerlerinden 

farklı kılan nokta da, sadece en tecrübeli olduğumuz 
alanlara odaklanıyor olmamız: uluslararası danışmanlık 

ve transfer fiyatlandırması. 

Danışmanlıkta Çıtayı Yükseltiyoruz.

Bizi eşsiz kılan en önemli unsur tüm hizmetlerimizin 
doğrudan şirket ortaklarımız tarafından veriliyor 

olması. Diğerlerinden ayrılıyoruz; çünkü danışmanlık 
hizmetlerimizi Maliye Bakanlığı, uluslararası denetim 

firmaları, çok uluslu şirketler ve akademik dünyada 
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile harmanlayarak 

sunuyoruz.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Hizmetleri 

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri

OECD BEPS

Dİjİtal Ekonomiye Yönelik Hizmetlerimiz 

Grup Finansmanı İle İlgili Hizmetlerimiz 

Daimi İşyerlerine İlişkin Hizmetlerimiz 

Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonuna 
Yönelik Hizmetlerimiz

Sadece Sİze Özgü Hİzmetler Verİyoruz.

Kısaca biz kendimizi gelişmelere yön veren ve 
öncü bir şirket olarak tanımlıyoruz. Butik bir firmayız 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özgü uluslararası 
danışmanlık ve transfer fiyatlandırması çalışmaları 
yürütüyoruz. Usta bir terzi hassasiyetinde hizmet 
sunmayı hedefleyen Centrum Consulting uzmanlaştığı 
konulara bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Bu şekilde 
çalıştığımız her bir müşterimize “tailor made” hizmetler 
sunma imkânı buluyoruz. 

Pratik Çözümler Sunuyoruz

Tüm hizmetlerimiz pratik çözümler içeriyor ve 
müşterilerimizi teknik detaylara boğmadan 
operasyonlarına ciddi katma değer sağlayan projeler 
sunuyoruz. Başka bir deyişle, sunduğumuz her 
hizmet, yaptığımız her şey müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırıyor.

ULUSLARARASI VERGİ

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hizmetleri 

Şirket Yeniden Yapılandırması Hizmetlerimiz 

Avrupa Birliği Vergi Hukuku Hizmetlerimiz

YURTDIŞI DANIŞMANLIK

Yurtdışı Şirket Kuruluşu Hizmetlerimiz 

Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz 

Servet Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  NE YAPIYORUZ?                                  

                                                                 HİZMETLERİMİZ                                  
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• Burçin Gözlüklü, Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık’ta Yönetici 
Ortak olarak görev yapmaktadır. 

• Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda 10 yıla yakın süreyle Hesap Uzmanı 
olarak görev yapmıştır. 2008 yılı ortasından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Genel Sekreteri 
olarak atanmış ve 3 yıla yakın süreyle uluslararası muhasebe standartlarının yerel 
mevzuata kazandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir. 

• 2010 yılında Koç Holding A.Ş. bünyesinde Denetim Grubu Koordinatörü olarak 
çalışmaya başlamış, bir yıllık denetim koordinatörlüğü görevinin ardından Koç 
Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak atanmıştır. Centrum’u kurmasından 
önceki üç yıllık sürede Koç Topluluğu Şirketlerinin vergi yönetimi koordinatörü olarak 
görev yapmıştır. 

• 2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği’nin Yönetim 
Kurulu Üyesi üyesidir. 

• Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
mezunudur.

• İyi derece İngilizce bilmekte olup YMM ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Yönetici Ortak, YMM

burcin.gozluklu@centrumdenetim.com

+ 90 216 504 2066

  BURÇİN GÖZLÜKLÜ                                  
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• Ramazan Biçer, Centrum Danışmanlık’a 2016 yılında katılmıştır.

• Şirketin danışmanlık bölümüne liderlik yapmakta olup, şirkette ortak olarak 
çalışmaktadır. 2002-2013 arasında 11 yıllık Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
tecrübesine sahiptir. 

• İdaredeki görevinin ardından ise 2013 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC)’de 
çalışmaya başlamış ve 3 yıl süreyle Kıdemli Müdür olarak transfer fiyatlandırması ve 
uluslararası vergi ekiplerinde çok sayıda projeyi yönetmiştir. 

• Transfer Fiyatlandırması konularına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı yayınlarda bir çok 
makalesi yayımlanmış olup 2009 yılında TÜRMOB tarafından basılan ‘Transfer 
Fiyatlandırması Uygulama Rehberi’ adlı kitabın da yazarıdır. 

• 2013 yılından bu yana YASED Vergi Çalışma Grubu üyesidir

• Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olup, 
2012-2013 öğrenim yılında Hollanda Leiden Üniversitesi International Tax Center’de 
Uluslararası Vergi Hukuku alanında ileri düzey (Advanced LL.M. in International Tax 
Law) yüksek lisans programına katılarak LL.M. derecesine hak kazanmıştır.

• İyi derecede İngilizce konuşabilmektedir ve Kamu İç Denetçisi unvanı sahibidir.

Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri

ramazan.bicer@centrumdenetim.com

+90  533 713 6153

  RAMAZAN BİÇER                                  
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