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EKONOMİK VATANDAŞLIK PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Özel Yatırım Programı veya Ekonomik Vatandaşlık Programı nedir?   

Yatırım yoluyla Karadağ vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için Karadağ Hükümeti 

tarafından uygulamaya konulan programdır.  Sözkonusu program ile belli miktarlarda 

ve alanlarda yatırım yapan yabancılara, Karadağ İçişleri Bakanlığı’nın takdir yetkisi 

çerçevesinde vatandaşlık verilmesi öngörülmektedir.   

Ekonomik vatandaşlık programı, 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 31 

Aralık 2021 tarihinde sona erecektir. Henüz uygulama aşamasına geçilmemiş olan 

program kapsamında, en fazla 2.000 başvuru kabul edilecektir.  

Özel Yatırım Programının mahiyeti nedir? 

Özel Yatırım Programı, hibe verilmesini ve yatırım yapılmasını kapsamaktadır. 

Programa başvuranların, Hükümete hibe vermesi (100 bin Avro) ve Karadağ’da 

istihdamı artıracak/ Karadağ’ın kalkınmasına katkıda bulunacak projelere (otel- tatil 

yerleri-bilişim parkları-ticari gayrimenkuller) yatırım yapması gerekmektedir.  

Karadağ vatandaşı adayı yabancıların, Karadağ’ın kalkınmasına katkıda bulunacak bir 

ekonomik faaliyet yürütmesi ve/veya gayrimenkule yatırım yapması ve/veya 

Hükümetin açtığı özel hesaba kalkınma projelerinde kullanılmak üzere bağış yapması 

beklenmektedir.  

Adayların, iş tecrübesine sahip olmasına veya Karadağca bilmesine gerek yoktur. 

Askerlik şartı da aranmamaktadır. Karadağ vatandaşlarına, AB ülkelerinde ve Schengen 

bölgesinde vizesiz seyahat hakkı tanınmaktadır. 

Ekonomik vatandaşlık programı kapsamında, çifte vatandaşlığa izin verilmekte ve 

önceki vatandaşlıklardan vazgeçilmesi gerekmemektedir. 

Yatırım koşulları nelerdir?  

 Karadağ'ın gelişmemiş bölgelerinde Hükümet tarafından onaylanan kalkınma 

projelerine 250.000 Avro yatırım yapılması veya 

 Karadağ'ın gelişmiş bölgelerinde Hükümet tarafından onaylanan kalkınma 

projelerine 450.000 Avro yatırım yapılması 

 Yatırımlara ilaveten Hükümete 100.000 Avro hibe yapılması 

 Başvuru sahibinin kendisi için 15.000 Avroluk, 4 kişiye kadar her bir aile üyesi 

için 10.000 Avroluk ve bir sonraki aile üyesi için 50.000 Avroluk başvuru 

ücretini yatırması  

[Durum tespiti ücreti ve pasaport ücreti ayrıca alınmaktadır.] 
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Özel Yatırım Programı kapsamında Karadağ Hükümeti tarafından teşvik edilen 

veya yatırım yapılabilecek kalkınma projeleri nelerdir?  

Turizm, tarım, endüstri ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki projelerdir. Projeler 

Hükümet tarafından belirlenir. Proje listeleri Hükümetin internet sitesinde duyurulur.  

Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarındaki Projeler: Turizm ve Sürdürülebilir 

Kalkınmadan Sorumlu devlet organlarının önerdiği veya belirlediği şartları yerine 

getiren projeler  

*Otel/Tatil yeri/Müstakil Villa inşaatları 

-Büyükşehir belediyeleri ve sahil bölgelerinde- 5 yıldızlı, asgari 60 odalı ve 80 çalışan 

(Podgoritsa dahil)/ asgari 15 milyon Avroluk yatırım ihtiyacını karşılamaya yönelik 

-Büyükşehir belediyeleri dışında kalan orta ve kuzey kesimlerde- en az 4 yıldızlı, 35 

odalı ve 25 çalışan/asgari 5 milyon yatırım ihtiyacını karşılamaya yönelik 

Tarım ve Endüstri Alanlarındaki Projeler: Tarım ve kırsal kalkınma ile sanayiden 

sorumlu devlet organlarının önerdiği ve belirlediği şartları yerine getiren projeler 

Özel Yatırım Programıyla vatandaşlık elde etmek için nasıl başvuru yapılır?  

Yatırım yoluyla vatandaşlık elde etmek isteyen kişiler, başvurularını arabuluculuk 

ajansları üzerinden yapacaktır.  

Başvurular, uluslararası uygunluk değerlendirme ajansları tarafından incelenecek ve 

takip edilecektir.  

Arabuluculuk ve uluslararası uygunluk değerlendirme ajansları, kamuya açık ilan 

verilmesini müteakip süreçte başvuruda bulunan aday tüzel kişiler arasından 

seçilecektir.    

Özel Yatırım Programına başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?  

-Başvuru sahibi için 15 bin Avroluk, başvuru sahibinin aile üyeleri için kişi başı 10 bin 

Avroluk (en fazla 4 kişi için), sonraki üyeler için 50 bin Avroluk başvuru ücretinin 

yatırılması 

-Bölgesel Kalkınma Kanunu kapsamında az gelişmiş bölgeler için oluşturulmuş Emanet 

(Escrow) Hesabına 100 bin Avro yatırmak  

-Karadağ’ın gelişmiş bölgelerinde (Podgoritsa ve sahil kesiminde) Hükümet tarafından 

onaylanan kalkınma projelerine 450 bin Avro yatırmak 

-Karadağ’ın gelişmemiş bölgelerinde (orta ve kuzey kısmında) Hükümet tarafından 

onaylanan kalkınma projelerine 250 bin Avro yatırmak  

-Karadağ’da veya başka bir ülkede 1 yıldan fazla süreli hapis cezasına çarptırılmamış 

olmak  
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-Uluslararası uygunluk değerlendirme ajansı tarafından başvuruya ilişkin yapılacak 

incelemenin olumlu sonuçlanması ve incelemede başvuru sahiplerince yatırılan 

paraların yasal yollardan kazanılmış olduğunun tespit edilmesi  

*Başvuru sahiplerince yapılan ödemelerin kontrolü bağımsız denetçiler tarafından 

yapılacaktır. Bağımsız denetçiler, kamuya açık verilen iş ilanına başvuran kişiler 

arasından seçilecek ve kontrol sürecine ilişkin raporu yetkili makama iletecektir. 

Ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde, vatandaşlık verme 

kararı alınacaktır.  

Özel Yatırım Programı kapsamında vatandaşlığa geçme talebinde bulunmak için 

hangi belgeler gereklidir?  

Başvuru sahibi kendi ve aile bireyleri (eş ve bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını 

dolduran çocuklar) adına başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 

-Pasaport ve nüfus cüzdanlarının onaylanmış örneklerini,  

-Doğum kayıt örneklerini, 

-Evlilik kayıt örneklerini, 

-Karadağ’da geçerli seyahat sağlık sigortasını, 

-Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporunu,  

ilgili makamlara sunmak zorundadır.  

Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük çocukları, Karadağ vatandaşlığını ancak reşit 

olduktan sonra alabilirler. 

Başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?  

Şartları yerine getirdiği tespit edilen başvuru sahiplerinin isimleri, vatandaşlığa geçiş 

onayı için Başbakana sunulmaktadır. Başbakan onay verdiği takdirde, İçişleri 

Bakanlığınca başvuru sahibine bilgi verilmektedir.  

Özel Yatırım Programıyla Karadağ vatandaşı olan kişiler hangi koşullarda 

vatandaşlıktan çıkarılır? 

Karadağ vatandaşlığına geçen kişilerin, başvuruyu inceleyen uluslararası uygunluk 

değerlendirme ajansına yanlış bilgi veya evrak sundukları veya herhangi bir yanlış bilgi 

sundukları tespit edilirse, bahsekonu kişiler vatandaşlıktan çıkarılır ve vatandaşlık için 

yatırdıkları paraları geri alamazlar. 

Ayrıntılı bilgi için: http://citizenbyinvestment.me  
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