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Vatandaşlık Planlaması

Amerika
E B 5 YAT I R I M C I P R O G R A M I
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EB 5 yatırımcı programı,
çeyrek asırdır Amerikan
pasaportuna ulaşmanın
yegane yolu
Fırsatlar ve özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika, dünyanın en değerli pasaportlarından birine sahiptir.
Amerika EB 5 yatırımcı programı sayesinde $500.000 değerinde bir yatırım yaparak Green Card alabilir,
kendiniz ve aileniz için Amerika’da ayrıcalıklı bir gelecek inşa edebilirsiniz.

EB 5 Yatırımcı Programı, Türkiye’den hemen
ayrılmanıza gerek olmayan, iş ve sosyal hayatınızı
kesintiye uğratmayan başvuru süreci ile öne çıkan
yatırımcı programlardan biridir. Yabancı dil, eğitim
seviyesi, profesyonel deneyim gibi ön koşullar
bulunmaması ile talep görmektedir.
Yatırım yaptığınız eyalette yaşama zorunluluğunuz
yoktur. Eşiniz ve 21 yaşın altındaki çocuklarınızı
başvurunuza dahil edebildiğiniz gibi Amerika’da
dilediğiniz eyalete yerleşme ve iş fırsatlarından
yararlanabilme imkanı sunar.
Eğitim, sağlık gibi tüm sosyal haklardan
Amerika vatandaşları ile tamamen eşit şartlarda
faydalanabilirsiniz.
ABD pasaportuna sahip olarak 156’dan fazla ülkeye
vizesiz seyahat etme imkanı elde edebilirsiniz.

EB 5 Yatırımcı Programı ile Amerika
Vatandaşlığına Adım Atın
Amerika EB 5 yatırımcı programına başvuru yaparak
Green Card sahibi olmak ve Amerika vatandaşlığına
adım atmak için, Amerika’da $500,000 değerinde
bir yatırım yapmanız gerekmektedir. Programın
çıkış noktasında Amerika Hükümeti’nce belirlenen,
işsizliğin yüksek olduğu bölgelerdeki istihdamın
artırılması esas alınmıştır. Hükümet tarafından
onaylı, Bölgesel Yatırım Merkezleri olarak
tanımlanan bölgelerde en az 10 kişiye iş imkanı
sağlayacak projelere katkı sağlamak kriterdir.
Yatırımın 4 sene boyunca geri çekilmeme koşulu
bulunmakta olup, 5. senenin sonunda yatırım
miktarı geri alınabilmektedir.

Bu noktada yatırımın geri dönüşü, hayata geçirilen
projenin başarılı olmasına bağlı olup, proje seçimi
çok büyük önem taşımaktadır. EB 5 Projeleri otel,
iş merkezi ve rezidans projelerinin yanı sıra yüzde
100 devlet altyapısına yatırım imkanı sağlayan ve
yatırımı eyalet garantisi içinde değerlendiren eyalet
altyapı projeleri de olabilmektedir.

Yeni Bir Hayat Farklıyla EB 5
Yatırımcı Programı
Yeni Bir Hayat olarak EB 5 yatırımcı vizesinin
en önemli aşaması olan proje seçiminde, sadece
başarısını kanıtlamış ve güvenilir Bölgesel Yatırım
Merkezleri’yle çalışıyor, hem Yatırım Merkezi’nin,
hem de projenin gerekli denetim süreçlerinden
geçmiş olmasına özen gösteriyoruz. Fizibilite
çalışması titizlikle yapılmış, doğru kaynaklardan
finanse edilen, EB 5 yatırımcılarını ön planda tutan
ve deneyimli firmalar tarafından gerçekleştirilen
projelerin Türkiye temsilciliğini alıyoruz. Sizlere
sunduğumuz projelerin hepsi EB 5 yatırımcı
programı için ABD Hükümeti tarafından belirlenen
kriterlere tamamen uygun tasarlanmış projeler
olup, daha önce benzer EB 5 projelerini üstlenmiş
ve gerekli ön çalışmasını tamamladığımız merkezler
tarafından hazırlanmış projelerdir.
Yatırım yapılacak proje seçildikten sonra başvuru
dosyanız hazırlanır ve başvurunuz yapılır.

Başvuru kabul edildikten ortalama 12-14 ay sonra 2 yıllık geçici Green Card elde
ederek, ailenizle birlikte Amerika’da yaşama hakkına sahip olursunuz. 2 yıl sonra
yapılan değerlendirme ardından proje gerekli şartları sağlıyorsa kalıcı Green Card
almaya hak kazanırsınız. Yeni Bir Hayat olarak Amerika’daki değerli işbirliklerimiz
sayesinde, başvuru sürecinizi titizlikle yürütmekte; en önemli aşama olan proje
seçimi, başvuru dosyanızın hazırlanması, sunulması, yatırımınızın yönlendirilmesi,
ve denetim süreçleri gibi bütün aşamalarda süreci yönetmekteyiz.

Fırsatlar Ülkesinde Yeni Bir Hayat Mümkün

$500.000
yatırım tutarı

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşan bir federal
anayasal cumhuriyettir. Ülkenin büyük bir bölümü Kuzey Amerika’nın ortasında,
Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nun arasında bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 18 Trilyon 37 Milyar Dolar ile Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) sıralamasına göre Dünya’nın en büyük ekonomisi konumundadır.
Verimli topraklara ve yer altı zenginliklerine sahiptir. İletişim, bilim ve bilgi
teknolojileri, uzay, havacılık ve otomotiv alanları ekonominin en önemli bileşenleri
arasında yer almaktadır. Amerika’nın Türkiye dahil bir çok ülke ile yatırım
anlaşmaları bulunmaktadır. Ticareti teşvik eden bu anlaşmalar ithalat ve ihracatı
olumlu yönde etkilemektedir.
Dünyanın 3. büyük nüfusuna sahip ülke bir çok etnik gruba, birçok farklı ülkeden,
ulustan, dinden insana ve dünyanın dört bir yanından göçmene özgür dünyanın
kapılarını açmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.

Yabancı dil, eğitim
veya iş tecrübesi ön
koşulu yok

Yatırımı 5 yıl sonra
geri alabilme imkanı

Dünyanın en iyi eğitim kurumları Amerika’da bulunmaktadır. Eğitim sisteminin yanı
sıra sağlık sistemi de dünyanın en iyi organizasyonları arasında gösterilmektedir.
Şehircilik anlamında çığır açan ülkenin, tüm eyaletleri belli bir plana göre
hazırlanmış, yeşil alanlara yer verilmiştir.

Tüm sosyal haklara
sahip olma

12-14 ay sonra
Green Card

Eş ve 21 yaşına
kadar çocukları dahil
edebilme

1
Programa uygunluğunuzun belirlenmesi sonrasında sözleşmeniz hazırlanır.

2
Proje seçimi kararı verilmesi ile birlikte dosya hazırlığı başlatılır.

3
Yatırım için para kaynağı çalışması tamamlanarak $500.000’lık proje kaynak aktarımı ve
ilk başvuru olan I-526 başvurusu gerçekleştirilir.

4
12 ile 14 aylık bir süre sonunda Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik İdaresi’nden dosya için uygunluk cevabı gelir.

5
Başvuruya ilişkin dosya, Ulusal Vize Merkezi’ne gönderilir.

6
Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde Geçici Green Card teslim edilir.

7
Başvuru sahibi ve başvuruya dahil edilen aile bireyleri Geçici Green Card ile Amerika’ya giriş
yapar. Bu andan itibaren, zorunlu olmamakla birlikte Amerika’da yaşamaya başlayabilirsiniz.

8
Geçici Green Card tesliminden 1 yıl 9 ay sonra ikinci başvuru olan I- 829 başvurusu yapılır.

9
I- 829 başvurusundan 1 yıl sonra kalıcı Green Card teslim edilir.

10
İlk Green Card’ınızı teslim aldıktan sonra 5 yılın 2,5 yılı Amerika’da yaşamanız halinde
artık bir Amerikan vatandaşısınız.

İngiltere merkezli Terranova Global çatısı altında faaliyet gösteren Yeni Bir Hayat olarak Terranova Global Londra ve
Malta ofislerinin yanı sıra konusunda lider uluslararası çözüm ortakları ile birlikte çalışıyoruz. Danışmanlık hizmeti
verdiğimiz tüm programlarda olduğu gibi Amerika EB 5 Programı’nda da farkımızı ortaya koyuyoruz. Proje seçimi
sonrasında gerek geçici gerekse kalıcı Green Card başvuru dosyalarınızın hazırlanması ve hukuki sürecin yürütülerek
başvurunuzun başarılı bir şekilde ABD Hükümeti’ne bağlı ABD Vatandaşlık ve Göç Dairesi’ne yapılmasını sağlıyoruz.
Bizimle iletişime geçtiğiniz andan, ikinci pasaportunuzu alacağınız ana kadar, butik bir hizmet sunan global bir firma
ile çalışmanın ayrıcalığını her zaman hissedeceksiniz.

Eğer kendiniz ve aileniz için farklı bir gelecek hayal ediyorsanız,
Türkiye’de gideceğiniz en doğru adres Yeni Bir Hayat’tır.
Yeni Bir Hayat
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B/27 34330
Levent İstanbul TÜRKİYE
T. +90 212 325 01 25
www.yenibirhayat.com.tr | bilgi@yenibirhayat.com.tr

