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Coğrafya

Tel Aviv, İsrail’in ikinci büyük şehri konumundadır. Şehrin de içinde bulunduğu Guş Dan 
metropoliten alanı ise ülkenin en büyük kentsel yerleşim alanıdır. Şehir aynı zamanda, 
Silicon Wadi olarak adlandırılan, ülkenin yeni(likçi) kuruluşlar ülkesi (Start-Up Nation) 
olarak anılmasını sağlayan ileri teknoloji üretimi yapan kurum ve kuruluşların yer aldığı, 
İsrail’in kıyı ovasındaki en önemli merkez konumundadır.

Şehir, Birlemiş Milletler (BM) nezdinde İsrail’in başkenti konumundadır. Bu nedenle, şehir, 
çok sayıda dış temsilciliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Katar Finans Merkezi tarafından 
yapılan 2017 tarihli bir çalışmaya göre, Tel Aviv, dünyanın önde gelen finans merkezleri 
sıralamasında 34. olmuş ve küresel şehir olarak kategorilendirilmiştir. Brookings Ensti-
tüsü’nün 2014 tarihli bir çalışmasına göre, şehir, Abu Dabi ve Kuveyt’ten sonra, Ortado-
ğu’nun en büyük şehir ekonomisine sahiptir. Şehir, 2012 yılı itibariyle, hayat pahalılığı 
endeksine göre, dünyanın en pahalı 31. şehri konumundadır. Şehir, hey yıl 2,5 milyon 
yabancı ziyaretçi ağırlamaktadır. Birçok farklı kuruluş tarafından, Ortadoğu’daki parti / 
eğlence başkenti olarak anılan Tel Aviv, 24 saat yaşayan bir şehir olarak nitelendirilmek-
tedir.

İsrail’in Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerinden biri olan Tel Aviv; Avrupa, Asya ve Afrika kıtala-
rının kesişim noktası olan ve sınırları değişken nitelikteki, Bereketli Hilal, Büyük Suriye, 
Levant gibi farklı isimlerle anılan tarihi-coğrafi-kültürel bölgenin sınırları içinde yer al-
maktadır. Tel Aviv, göreceli olarak düşük toprak verimliliğinin olduğu, kumullarla kaplı 
bir alanda, Yafa şehrinin eski limanının kuzeyinde kurulmuş olan bir şehirdir. Şehrin ve 
Guş Dan bölgesinin gelişimi sonucu, Tel Aviv ile Yafa şehirleri arasındaki sınır giderek 
belirsizleşmiştir. Şehrin kuzeyinden, ülkenin önemli akarsu kaynaklarından biri ve en 
uzun kıyı nehri olan Yarkon Nehri geçmektedir.

 Tel Aviv, ülkenin de facto başkenti olan Kudüs’ün 60 km kuzeybatısında, üçüncü büyük 
şehri olan Hayfa’nın ise güney yönünde 90 km uzağında yer almaktadır. Tel Aviv; kuze-
yinde Hertsliya, kuzeydoğusunda Ramat HaŞaron, doğusunda Petah Tikva, Bney Brak, Tel Aviv – Yafa’nın İsrail içindeki yeri
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Ramat Gan ve Givatayim, güneydoğu yönünde Holon, güney yönünde ise Bat Yam şehir ve 
kasabalarıyla komşudur. 

Tel Aviv, kuzey-güney yönünde ekonomik olarak tabakalaşmış bir şehirdir. Şehrin güneyi, ku-
zeyine göre daha zengin konumdadır. Bu noktada, şehrin kuzeyinde yer almakla birlikte, 
Neve Tzedek ve Yafa şehrinin kuzey ve kuzeydoğusu bir istisna konumundadır. 1956’da 
üç farklı yüksek öğretim kuruluşunun birleştirilmesiyle ortaya çıkan ve bugün şehrin ve 
ülkenin en büyük eğitim kurumu haline gelmiş olan, 30.000’den fazla öğrencinin eğitim 
gördüğü Tel Aviv Üniversitesi, şehrin kuzeyinde yer alan Ramat Aviv Mahallesi’nde yer al-
maktadır.

Tel Aviv şehri, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bir yerleşim birimidir. En çok yağış dönemi 
Ekim-Nisan ayları arası olan şehrin yıllık ortalama sıcaklığı 20.9 °C’dir. Haziran’dan Ekim’e 
kadar süren beş aylık yaz mevsimi içersinde, en sıcak ay Ağustos ayıdır. Şehir, Akdeniz’e 
kıyısı olan bir şehir olması ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle oldukça nemlidir. Kışların 
ılıman olduğu şehrin en soğuk ayı Ocak’tır ve ortalama sıcaklık 17.6 °C’dir. Sonbahar ve 
ilkbahar aylarında, sert sıcaklık değişikliklerinin yaşandığı Tel Aviv’de, kayda geçen tek kar 
yağışı 1950’de yaşanmıştır. 

Aralık 2016 verilerine göre 438.820 kişinin yaşadığı Tel Aviv – Yafa şehri, kendisi de birleşik 
bir şehir olmasının yanı sıra, Guş Dan adı verilen metropoliten alanıyla birlikte İsrail’in en 
önemli kentsel yerleşim alanıdır. Tel Aviv – Yafa’da yaşayanların %90’ından fazlasını Yahu-
diler oluşturmaktadır. Şehir nüfusuna, şehirde yaşayan on binlerce resmi ve gayri resmî 
göçmen işçi, sığınmacı ve mülteci dahil değildir. 

Tel Aviv – Yafa’nın hane halkı sayısına göre tasnifi yapıldığında; 194.400 hanenin yaşayan 
ortalama kişi sayısı 2.2 çıkmaktadır. Tel Aviv – Yafa’daki hanelerdeki kişi sayısı, 1960’lı yıl-
lardan bu yana düşüş eğilimi göstermektedir. Hanelerin %56’sında ailelerin ikamet ettiği 
Tel Aviv – Yafa’da, hanelerin %24’ünde 17 yaşından küçük çocuk, %25’inde 65 yaş ve üstü 
yetişkin bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre, hanelerin %86’sının İnternet bağlantısı 
bulunmaktadır. 

Tel-Aviv’in merkezinde 
olduğu Guş Dan met-
ropoliten alanı

Tel Aviv – Yafa şehri, Tel Aviv ve 
Yafa şehirlerinin birleşmesi 
sonucu oluşmuş bir birleşik 
şehirdir.

Demografi
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Tel Aviv – Yafa’da yaşayanların istihdam alanlarına göre dağılımı yapıldığın-
da; 2016 verilerine göre, çalışan nüfusun %15’inin profesyonel, bilimsel ve 
teknik alanlarda, %10’unun enformasyon ve iletişim alanlarında, %9’unun 
finans ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösterdiği gözükmektedir. İş gü-
cüne katılım oranı, 15 yaş üstü Tel Aviv – Yafalılar arasında %74’tür. 2015 
verilerine göre, Tel Aviv – Yafa’da yaşayan nüfusun %48’i ev sahibidir. Bu 
oran İsrail genelinde %68’dir. 

1886’dan bu yana Yahudi yerleşimciler Yafa kentinin dışında, şu an Tel Aviv’in 
bulunduğu bölgede mahalleler kurmaya başladılar. İlk kurulan mahalle 
olan Neve Tzedek, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’da yaşayan Mizrahi 
Yahudiler tarafından kurulmuştur. Sonrasında sırasıyla Neve Şalom (1890), 
Yafa Nof (1896), Achva (1889), Ohel Moşe (1904), Kerem HaTeimanim (1906) 
mahalleleri kurulmuştur. İkinci Aliyah olarak anılan 1904-1914 tarihleri ara-
sındaki ikinci kitlesel göç dalgasında, çoğunlukla Rus Çarlığı ve Arabistan’ın 
güneyinden gelen yeni yerleşimciler şehre yerleşmeye başlamıştır. 1906’da 
Akiva Aryeh Weiss adında Rusya Polonyası’ndan Osmanlı Filistini’ne göç 
eden bir yerleşimcinin girişimiyle, yeni yerleşimciler ile Yafa’da yaşayan Ya-
hudiler, estetik, modern sağlık kurallarına uygun, planlı Ahuzat Bayit (Kır 
Evi) adlı bir Yahudi yerleşimi kurmak üzere bir araya gelmiştir. Dönemin 
şehir planlamasında, şehri yeşil kuşaklarla çevreleyen bahçeşehir hareketi-
nin (garden city movement) etkisi göze çarpmaktadır. Şehrin resmi kuruluş 
tarihi olarak kabul edilen 1909, 66 aileden oluşan ilk yerleşimci grup içinde 
çekiliş yoluyla arazi dağıtımının yapıldığı tarihtir.

 Tel Aviv, Birinci Dünya Savaşı’nı takiben 1921’de kasaba statüsüne kavuş-
muş ve yerel meclis oluşturulmuş, 1934’te ise şehir statüsüne kavuşmuş 
ve belediye örgütü kurulmuştur. Filistin’deki Britanya yönetimi süresince, 
nüfusu önemli bir artış gösteren şehir, en önemli artışı 1920’de Yafa şehrin-
de baş gösteren ve şehrin Arap ve Yahudi sakinlerini karşı karşıya getiren 
Yafa Ayaklanması’nı takiben yaşamıştır. 1920’de 2.000 olan Tel Aviv nüfusu, 
1925’te 34.000’e, 1931’e gelindiğinde ise 46.000’e ulaşmıştır. 

Şehir, 1923’te kurulan elektrik altyapısı ile Filistin’in elektrik altyapısı olan ilk 
şehri olmuştur. 1925’te İskoç şehir plancısı Patrick Geddes tarafından ha-
zırlanan nazım planı, şehir meclisi tarafından uygulamaya konmuştur. Bu 
planda, şehrin kuzey yönüne doğru, bahçeşehir hareketinin ilkeleri temel 
alınarak bir genişleme ön görülmüştür. Planın dört ana bileşeni bulunmak-
tadır: Izgara modelli hiyerarşik sokaklar, küçük ölçekli konutlardan oluşan 
büyük adalar, bu adaların çevrelediği merkezi açık alanlar ve şehir merkezi-
ni oluşturmak için bir araya getirişmiş kültürel kuruluşlar. Büyük ölçüde bu 
plana sadık kalınmasına karşın, Beşinci Aliyah olarak anılan 1930’larda ya-

Tarih

Yafa Limanı’nından günümüze ait bir fotoğraf
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şanan Avrupalı Yahudilerin göçü, daha yüksek 
yapılaşmayı gerektirmiştir. 1937’ye gelindiğin-
de, Tel Aviv’in Yahudi yerleşimci sayısı 150.000, 
Yafa’nın, çoğunlukla Araplardan, oluşan nüfu-
su ise 69.000’dir.

Nazilerin iktidara gelişini takiben, 1930’larda, 
Birleşik Krallık Filistin Mandası’na göç eden, 

Almanya Yahudisi mimarlar tarafında Uluslararası 
Üslup ve Bauhaus tarzlarında yapılan 4.000 yapı-
dan oluşan Beyaz Kent, 2003’te, BM tarafından 
UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Beyaz 
Kent, dünya genelinde, Uluslararası Üslup ve Bau-
haus tarzlarında yapılan yapıların en yoğun ve çok 
bulunduğu yerleşim birimidir.

1936-1939 tarihleri arasında yaşanan Arap Ayaklan-
ması sonrasında, Tel Aviv’in, Yafa limanına olan 
bağımlılığının önüne geçmek amacıyla, 1938’de 
Tel Aviv limanı kurulmuş ve 1965’e kadar faaliyet-
te kalmıştır. Aynı tarihte, şehrin 40 km güneyinde 
bulunan Aşdod şehrinde kurulan, bugün hala fa-
aliyette bulunan Aşdod limanı kurulmuştur. Şeh-
rin ilk havalimanı olan Lydda Havalimanı (bugün 
Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı) ile Sde Dov 
Havalimanı ise sırasıyla 1937 ve 1938’de açılmıştır.

Şehir, İkinci Dünya Savaşı esnasında, 9 Eylül 1940’ta, 
İtalyan birliklerinin bombardımanına uğrar. Birleş-
miş Milletler’in 1947 tarihli paylaşım planına göre, 
Yahudi Devleti sınırları içinde kalması ön görülen 
şehrin nüfusu bu tarih itibariyle 230.000’e ulaşmış-
tır. Etrafı Yahudi Devleti ile çevrili olacak şekilde, 
Arap Devleti sınırları içinde kalması ön görülen 
Yafa şehrinin nüfusu ise 1945 yılı itibariyle 100.000’i 
aşmış, şehrin çoğunluk nüfusunu ise o dönemde 
Müslümanlar oluşturmasına karşın şehirde yaşa-
yan çok sayıda Yahudi ve Hristiyan da bulunmakta-
dır. İsrail’in bağımsızlığını kazanmasından hemen 
önce yaşanan 1947-1948 İç Savaşı’nda, aylar süren 
kuşatma sonrasında şehir Filistinli Yahudi silahlı 
kuvvetlerin yönetimine geçmiş ve Yafa şehrinden 
kitlesel ölçekte Arap yerleşimci göçü yaşanmıştır.

Patrick Geddes tarafından hazırlanmış olan, 1925 tarihli, 
Tel Aviv Nazım Planı

1947’de, BM’nin Filistin topraklarının Yahudi ve Arap 
halkları arasında paylaşımını içeren planının ve bir 
Yahudi devletinin kuruluşu haberi radyo yayınıyla 
duyurulduktan sonra Tel Aviv sokakları
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 İsrail’in bağımsızlığına kavuştuğu 1948 yılı itibariyle, 
Tel Aviv’in nüfusu 200.000’in üzerindedir. Şehir, İs-
rail’in başkentini Kudüs’e taşıdığı 1949’a kadar ge-
çici hükümet merkezi konumundadır. Buna karşın, 
Kudüs’ün statüsüne ilişkin devam eden tartışmalar 
dolayısıyla neredeyse bütün yabancı ülke temsilci-
leri, Tel Aviv’de kalmaya devam etmiştir. 1948 yılı 
şehrin yerel idari planı içinde önemli bir gelişmeye 
tanıklık etmiştir. Tel Aviv ile Yafa şehirlerinin sınır-
ları Tel Aviv Belediyesi ile İsrail hükümeti arasında 
bir tartışma konusu haline gelmiştir. Belediye’nin 
Yafa şehrinin sadece kuzeyinde bulunan Yahudi 
yerleşimlerinin belediye sınırlarına dâhil olması 
talebine karşılık, hükümetin talebi her iki şehrin 
belediye yönetimlerinin birleşmesi yönünde ol-
muştur. Konu, Yafa şehrinin Arap Devleti, Tel Aviv 
şehrinin ise Yahudi Devleti sınırları içinde kalmasını 
ön gören BM Paylaşım Planı dolayısıyla, uluslararası 
kamuoyu nezdinde de önemli bir tartışma konu-
su olmuştur. Hükümet, 1948 ve 1949’da alınan bir 
dizi karar doğrultusunda, Tel Aviv’in, Yafa’daki Ya-
hudi yerleşimleri haricinde bazı Filistinli Arap yer-
leşimleriyle de birleşmesi yönünde karar almıştır. 
Hükümet nihai olarak iki şehrin idari sınırlarının 
bütünüyle birleşmesi yönündeki kararı 1949 yılı 
içinde almıştır. Buna karşın, söz konusu değişiklik 
Tel Aviv’in o dönemki belediye başkanı olan İsrael 
Rokach’ın muhalefeti dolayısıyla, 1950’ye kadar uy-
gulamaya konmamıştır. Yeni oluşturulan idari sınır 
doğrultusunda iki şehrin adı, Tel Aviv-Yafa şeklinde, 
birlikte kullanılmaya başlanmıştır. 

Şehir 1950’li yıllar süresince hızlı bir gelişim süreci 
geçirmiştir. 1960’lara gelindiğinde, ülkenin ilk çok 
katlı yapılarına yer açmak adına eski yapıların bir 

1947 tarihli BM Genel Kurul Kararına, Britanya man-
dasındaki Filistin topraklarının kurulacak olan 
Yahudi ve Arap devletleri arasında paylaşımı. 
Yafa şehri, Yahudi Devleti ile çevrelenmiş bir ank-
lav şeklindedir. 

Tel Aviv ve İsrail’in ilk gökdeleni Şalom Meir Kulesi’nin 
inşası, Nisan 1965

kısmı yıkılmıştır. Şehrin sembol yapılarından biri ve 
şehrin ilk gökdeleni olan Şalom Meir Kulesi, bu dö-
nemde inşa edilmiştir. 1960’ların başında 390.000’e 
ulaşan şehir nüfusu, sonraki süreçte 80’lerin sonu-
na kadar sürecek bir düşüş eğilimi içersine girmiş 
ve 80’li yılların sonu itibariyle 317.000’e gerilemiş-
tir. Yüksek konut fiyatları, hem birçok aileyi şehir 
dışına iterken hem de şehri gençler için cazip bir 
yer haline getirmemiştir. Bu dönemde, şehrin gü-
neyindeki yoksul mahalleri ile kuzeyinde yer alan 
eski liman nezihleşme (gentrification) süreci içine 
girmiştir. Bu süreçte, şehrin Modernist yapılarını 
korumak adına, UNESCO’nun da katkısı ile koruma 
kararları alınmıştır. 90’lı yılların başı itibariyle, uzun 
yıllar devam eden nüfusun azalması durumu, kıs-
men Eski Sovyetler Birliği’nden gelen yerleşimciler 
sayesinde, tersine dönmüştür. Tel Aviv aynı dönem-
de ileri teknoloji merkezi olarak ön plana çıkmaya 
başlamış ve şehri, küresel bir dünya şehrine dönüş-
türmüştür.



Tel Aviv Kent Profili (İsrail)

 İsrail’de yerel idari yapı üç katmanlıdır. En üst katmanda, toplam 6 il düzeyinde 
idari bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler, İbranice’de mehozot (tekil: mahoz), 
Arapça’da mıntakah (tekil: manatık) olarak adlandırılmakta olup Türkçe’de 
mıntıka adıyla karşılanabilir. İkinci düzey idari bölge sayısı ise 15’tir. Bu böl-
geler, İbranice’de nafot (tekil: nafa) adıyla anılmakta olup Arapça’da navahi 
(tekil: nahiyah) olarak adlandırılmakta, Türkçe’de ise bu idari bölgeler na-
hiye (bucak) olarak tanımlanabilir. Nahiyeler kendi içlerinde şehirler, yerel 
meclisler ve bölgesel meclislere ayrılmaktadır.

İsrail’de belediyeler ve meclislerden oluşan üçüncü düzeydeki yerel yönetim-
ler, kentsel planlamadan bölgelemeye (zoning) içme suyunun temininden 
kamu güvenliği kapsamındaki birçok acil müdahale hizmetine, eğitimden 
kültür hizmetlerine farklı alanlarda yetki ve sorumluluk sahibidir. İçişleri 
Bakanlığı’nın, farklı büyüklükte topluluklar için hazırlamış olduğu yönet-
melikler bulunmaktadır. Nerdeyse bütün yerel yönetimler; şehir meclisleri 
büyük belediyelerin, yerel meclisler küçük belediyelerin, bölgesel meclisler 
ise genellikle kırsal nitelikte olmakla birlikte kentsel nitelikte alanlarda da 
topluluk gruplarının yönetiminden sorumludur. 

İsrail’deki tüm yerel yönetimler, güçlü başkan – meclis formunda bir yönetime 
sahiptir. Belediye başkanları, diğer meclis üyeleriyle birlikte demokratik se-
çimle göreve gelmektedir. Şayet meclisin işleyişi ciddi bir mali kriz nedeniy-
le sekteye uğrarsa İçişleri Bakanlığı, meclisi lağvedebilir, meclis başkanını 
görevden alabilir ve normalleşme sağlanıncaya kadar meclisin idaresi için 
bir komisyon görevlendirebilmektedir. Meclislerin tüzük çıkarma yetkisi 
bulunmakta olup dolaysız vergilerden elde edilen gelirin yanı sıra, merkezi 
hükümet tarafından her bir yerel yönetim için tahsis edilmiş ve dağıtımı 
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaynaklara da sahiptir. 

Yerel yönetimlerin yasal altyapısı, 1934 sayılı Belediye Kanunu ve 1941 tarihli 
Yerel Meclisler Kanunu’yla oluşturulmuştur. Şehir meclisleri ve yerel mec-
lisler, 1938’de kurulan İsrail Yerel Yönetim Merkezi çerçevesinde birleştiril-
miştir. Bölgesel meclisler ise bağımsız bir organ olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir. Belediyeler, 20.000’den fazla nüfusu olan yerleşim birimlerinde 
oluşturulurken yerel meclisler nüfusu 2.000 ile 20.000 arasındaki yerleşim 
birimleri için oluşturulmaktadır. Bölgesel meclisler ise birkaç kırsal yerleşimi 
ve / veya topluluk yerleşimini bir araya getiren meclis yapılarıdır. 2003 yılı 
itibariyle toplam 53 bölgesel meclis bulunmakta olup bu meclisler genel 
olarak kırsal bir alana yayılan birkaç yerleşimin yönetiminden sorumludur. 
Nüfusu 2.000’i geçmeyen her bir topluluk yerel komite tarafından yönetil-
mektedir. Bu komiteler, büyüklüklerine ve seçimlerden önce belirlenen bir 
endekse göre, bölgesel meclislere temsilci göndermektedir. Bir komitesi 
olmayan yerleşim birimleri ise belirlenen ya da seçilen temsilcilerle temsil 
edilmektedir. Kibutz ve moşav, bölgesel meclislerde yer alan en yaygın top-
luluk formlarıdır. 2012 yılı itibariyle, İsrail’de 274 kibutz ve bunlar haricinde 
bir de yerel endüstri meclisleri bulunmaktadır. Bu yapılar bir belediye şek-
linde faaliyet göstermekte olup belirli bir sanayi bölgesinin topluluk ilişki-
lerinden sorumludur. 

İsrail topraklarının %5’i herhangi bir yerel yönetim merciinin yetki ve sorum-
luluk alanında bulunmamaktadır. Bu alanlar, çoğunlukla hiç sürekli oturan 
nüfusa sahip olmayan, ama kimileri tanınmayan köy, bireysel yerleşim ve 
çiftlikleri de içeren alanlardır. Bu alanların oluşumunun iki temel nedeni bu-
lunmaktadır. İlki Britanya yönetiminden kalan haritalardaki hatalar ve belir-

Yerel Yönetimler
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sizlikler; ikincisi ise rafineri, havaalanı, ulusal elektrik tesisi gibi bazı yerleri, 
bilinçli bir tercihle, bir yerel yönetim merciinin yetki ve sorumluluk alanı 
içine konumlandırmamaktır. 

2012 yılı itibariyle İsrail’de toplam 256 yerel yönetim mercii bulunmaktadır. 

Tel Aviv Mıntıkası ve Tel Aviv – Yafa’da Yerel Yönetim

İsrail’in 6 il düzeyindeki idari bölgesinden biri olan Tel Aviv, yüzölçümü iti-
bariyle en küçük, nüfus yoğunluğunun ise en çok olduğu idari bölgedir. 
Toplam yüzölçümü 186 km2 olan bu bölgede, 2016 yılı itibariyle, 1.388.400 
kişi yaşamaktadır. Bu nedenle, bölgede nüfus yoğunluğu oldukça yüksek-
tir. Toplam 10 şehir (belediye / şehir meclisi), 2 yerel meclisten oluşan mıntı-
kada hiç bölgesel meclis bulunmamaktadır. Tel Aviv Mıntıkası’nın herhangi 
bir uluslararası sınırı bulunmamaktadır. Bölge, bütünüyle Merkez Mıntıkası 
ve Akdeniz ile çevrilidir. İdari bölgenin sınırları içinde kalan şehirler şu şe-
kildedir: 

1. Tel Aviv - Yafa

2. Bat Yam

3. Bney Brak 

4. Givatayim

5. Hertsliya 

6. Holon

7. Kiryat Ono

8. Or Yehuda

9. Ramat Gan

10. Ramat HaŞaron

Bölge sınırları içindeki yerel meclisler ise şunlardır: Azor ve Kfar Shmaryahu.

Tel Aviv, 1909’da, Yahudiler tarafından, tarihi bir liman şehri olan Yafa’nın etek-
lerinde kurulmuştur. Buna karşın, modern Tel Aviv’in ilk mahalleleri 1886 yılı 
itibariyle kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan ilki şehrin güneybatısında yer 

Tel Aviv ve diğer beş idari bölgesiyle (mıntıka) İsrail siyasi haritası
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alan Neve Tzedek mahallesidir. Şehrin kurulduğu 
dönemde, çok daha fazla nüfusa sahip olan ve 
nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan 
Yafa şehrinde, göçle gelen Yahudi yerleşimcilerle 
birlikte, Tel Aviv’in nüfusu kısa süre içinde Yafa’yı 
geride bırakmıştır. İki şehir, İsrail bağımsızlığını ka-
zandıktan iki yol sonra, 1950’de, ortak bir belediye 
yönetimi altında birleştirilmiştir.

Tel Aviv – Yafa, 5 yıl süreyle görev yapmak üzere doğ-
rudan seçimle iş başına gelen 31 üyeli şehir meclisi 
tarafından yönetilmektedir. 18 yaşını doldurmuş 
ve Tel Aviv - Yafa’da en az bir yıl süredir ikamet 
etmekte olan tüm İsrail vatandaşları seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahiptir. Belediye; sosyal hiz-
metlerden topluluk programlarına, kamu altyapı 
yatırımlarından şehir planlamasına ve turizme ka-
dar pek çok farklı alanda hizmet sunmakla görev-
lidir. Tel Aviv – Yafa Şehir Meclisi, adını, 1995’te dü-
zenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitiren eski 
başbakanlardan İzak Rabin’in adından alan Rabin 
Meydanı’nında yer almaktadır. Tel Aviv – Yafa’nın 
belediye başkanlığını 1998’den beri Ron Huldai 
(İşçi Partisi) yapmaktadır. Huldai, Tel Aviv - Yafa’nın 
en uzun süreyle görevde kalan belediye başkanı 
konumundadır. 

Tel Aviv şehri, hem genel hem yerel seçimler itibariy-
le, İsrail solunun güçlü olduğu önemli merkezler-
den biri konumundadır. Genel seçimler özelinde 
bir değerlendirmede bulunulduğunda, Tel Avivli 
seçmenin, sol ve sağ siyasi partilerin geleneksel 
oy tabanlarının dışına çıkarak, zıt yönlü bir siyasi 
eğilim gösterdiği söylenebilir. Şehrin gelir seviyesi 
yüksek kesimlerinde solun oyları yüksekken, sağın 

oy oranı gelir seviyesinin düşük olduğu mahalle-
lerde yüksektir. 2013’te yapılan son yerel seçim-
lerde, Tel Aviv – Yafa seçim bölgesinde seçimlere 
katılım oranı %28,7 ile İsrail en büyük on şehri 
içinde, en düşük katılım oranını kaydetmiştir. 

Şehir, Tel Aviv-Yafa Belediyesi tarafından idare edil-
mektedir. Belediye Başkanı Ron Huldai, 1998’den 
beri görevdedir. Eski bir asker olan Huldai, Avrupa 
Sosyalistler Partisi’nde gözlemci üye konumunda 
bulunan, sosyal demokrasiden, İşçi Siyonizmi’n-
den ve iki devletli çözümden yana olan İsrail İşçi 
Partisi’nin bir üyesidir.

Meretz adındaki sosyal demokrasi, sekülerizm, fe-
minizm, çevrecilik ve iki devletli çözüm yanlısı, 
Sosyalist Enternasyonal ve İlerici İttifak üyesi 
olan sol siyasi parti, kibutz adı verilen ortak ya-
şam alanları haricinde, İsrail genelinde en yüksek 
oyu aldığı yerlerin başında Tel Aviv – Yafa seçim 
bölgesi gelmektedir. 2013’teki Tel Aviv – Yafa ye-
rel seçimlerinde de görevdeki İşçi Partili belediye 
başkanı Ron Huldai ile Meretz’in adayı olan Nitzan 
Horowitz karşı karşıya gelmiş, Huldai seçimlerin 
kazananı olmuştur. Böylelikle Tel Aviv – Yafa’da 
seçimler iki sol aday arasında geçmiştir. Beledi-
ye başkanlığını kaybetmiş olmasına karşın, şehir 
meclisinde en fazla temsilcisi olan siyasi parti 6 
üyesi olan Meretz olmuş, Huldai’nin yarıştığı liste 
Tel Aviv 1’den 5 temsilci meclise girmeye hak ka-
zanmıştır. Görevdeki belediye başkanı Huldai, 31 
üyeden 29’unun katılım gösterdiği geniş tabanlı 
bir koalisyon yönetimi oluşturmuştur.
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 Tel Aviv, 20 Nisan 1909’da kurulmuştur. Jaffa ise 3000 yıllık bir kenttir. 1950’de 
iki şehir tek bir belediye teşkilatı altında birleşerek  Tel Aviv-Yafa Belediye-
si’ni oluşturmuştur.

- Tel-Aviv Metropoliten Bölgesi, 60 km’lik bir yarıçapa ve İsrail nüfusunun yak-
laşık %45’ine denk gelen 3.9 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

- Tel Aviv-Yafa Belediyesi’nin yetki alanı 52 km2 (Kudüs 125 km2, Hafya 65 km2) 
olup, kilometre kareye 8,400 insan düşmektedir.

- Kent, yılda 583 mm yağışla ortalama 320 güneşli gün sayısına sahiptir.

- Tel-Aviv-Yafa’nun nüfusu, 2016 Aralık ayı verilerine göre, 438.820’dir. Nüfu-
sun 397.700’ü Yahudi’dir.

- Tel Aviv-Yafa’da 194.4 bin hane bulunakta olu hane başına ortalama 2.2 kişi 
düşmektedir. hanelerin %56’sında aileler yaşamakta, %24’ü 17 yaşında al-
tındaki çocukları, %25’i 65 yaş ve üzeri kişileri kapsamaktadır. Hanelerin% 
86’sının interneti bulunmaktadır.

-2015 yılına ait verilere göre, Tel Aviv-Yafa’da yaşayan çocukların oranı ülke 
ortalamasına göre düşük (0-14 yaş grubu Tel Aviv-Yafa’da % 18, ulusal orta-
lamada% 28) ve yaşlı nüfus oranı ise yüksektir (Tel Aviv-Yafa’da % 15, ulusal 
ortalamada % 11). Bununla birlikte, Tel Aviv-Yafa’da kentin ekonomisine, 
kültürüne ve hizmetlerine katkıda bulunan 20-34 yaşları arasındaki genç 
ortalaması %26’dır (İsrail’de aynı grup, nüfusun % 21’ini oluşturmakta).

-Erkeklerinn% 44’ü ve kadınlarınsa % 37’si bekardır.

-Kentte toplam çalışan sayısı 420.000 olup İsrail’deki iş gücü nüfusunun 
%11’ini oluşturmaktadır. Çalışanların %39’u şehir sakinlerinden oluşmakta, 
%54’ü ise Tel Aviv Metropoliten Bölgesi’nde oturmaktadır.

-15 yaş ve üzerindeki Tel-Aviv-Yafa sakinlerinin % 74’ü iş gücüne katılmaktadır.

Sayılarla Tel Aviv – Yafa 
-Kudüs, Hayfa ve genel olarak İsrail’e kıyasla, Tel Aviv-Yafa’da istihdam, daha 

çok finansal ve bilimsel sektörlerle bilgi-iletişim sektörüne odaklanmakta-
dır. Aslında, istihdam verileri kentin ulusal bir finans merkezi olduğuna dik-
kat çekmektedir: Ülkede finans alanında çalışan kişilerin % 32’si Tel-Aviv’de 
bulunmaktadır.

-Kentte yaklaşık 8000 odaya sahip 68 otel bulunmakta olup yılda 1,2 milyon 
misafire 3 milyon gece ev sahipliği yapmıştır.

-Kentte 278.140 kayıtlı araç ve 130 km’lik bisiklet yolu bulunmaktadır.

-2015 yılında hane başına düşen aylık gelir 25,396 ILS (yaklaşık 28.000 TL) olup 
İsrail’in ortalama gelirinden %20 daha yüksektir. 

Tel Aviv-Yafa’da nüfusun %48’i kendi evinde oturmaktadır. Bu rakam İsrail’de 
%68’dir. 

Tel Aviv- Yafa’da yüksek öğrenimde eğitim gören 38.220 öğrenci bulunmak-
tadır.

İsrail’deki en büyük müzik kurumlarından 3 tanesi Tel Aviv-Yafa’da bulunmak-
tadır. 2016 yılında İsrail Filarmoni Orkestrası 215.610 dinleyiciye 115 konser 
vermiştir. Yeni İsrail Operası ve İsrail Oda Orkestrası 168.872 dinleyici için 
302 konser gerçekleştirmiştir.

Tel Aviv-Yafa’daki müzeleri 2016 yılında 1.467.300 kişi ziyaret etmiştir.

İsrail’deki en büyük tiyatroların 5 tanesi Tel Aviv-Yafa’da yer almaktadır. 2016’da 
yaklaşık 1,7 milyon kişi tiyatro gösterilerini izlemiştir.

Yaklaşık bir milyon kitaba sahip 22 kütüphane bulunmaktadır.

38.678 kent sakini (kent sakinlerinin% 9’u) sosyal hizmetlerden yardım almak-
tadır.

2016 yılı belediye bütçesi 5.51 milyar ILS’dir (yaklaşık 6.14 milyar TL). Belediye-
nin elde ettiği emlak vergisinin % 71’i işletmeler tarafından ödenmektedir. 
1998’den 2015’e kadar, belediyenin gelirinde % 102’lik, harcamalarında ise 
% 93’lük bir artış meydana gelmiştir.

2016 yılında belediyenin 9.050 çalışanı bulunmaktadır.
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Tel Aviv, birçok okul, kolej ve üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır. Tel Aviv-Yafa Belediyesi; Araplar, Yahudiler, 
laikler, dindarlar, çocuklar, göçmen işçiler ve yeni gelen göçmenler gibi İsrail’in bütün kesimlerine ileri bir eğitim 
hizmeti sunmaktadır. Tel Aviv-Yafa’nın eğitim sistemi; öğrencilerin kültür ve sanatla olan bağlarını artırmayı, özel 
ihtiyaçlara sahip kesimlere çeşitli çözümler üretmeyi, öğrencileri yükseköğretim sistemlerine ve işgücü piyasası-
na entegre etmeyi, okulların altyapısını güçlendirmeyi ve eğitim kurumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin her kademesinde belediye, İbranice dil eğitimi, matematik, İngilizce ve fen bilimleri de dahil olmak üzere 
temel becerileri tamamlayıcı programlar sunmaktadır. Programlar, her yaş seviyesindeki öğrencileri potansiyel-
lerini tam olarak gerçekleştirme konusunda motive etmeyi amaçlamaktadır. Tehlikeli davranışların önlenmesi, 
uygun çevresel koşulların oluşturulması, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencinin bedensel olarak güç-
lendirilmesi ile ilgili ek eğitim programları da mevcuttur.

Tel Aviv’de yüksek öğretim adına en büyük kurum Tel Aviv Üniversitesi’dir. 1953 yılında kurulan Tel Aviv Üniversite-
si, özellikle İsrail’deki en büyük üniversite oluşuyla ve barındırdığı uluslararası düzeyde fizik, bilgisayar, kimya ve 
dil bilimi bölümleriyle bilinmektedir. Kurumun kampüsü, Ramat Aviv’de yer almaktadır. 

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamakta olup bu yaşta çocuğa sahip olan ailelere Ocak ayında kayıt formları 
yollanmakta, kayıt işlemi ise Nisan-Haziran ayları arasında yapılmaktadır. 3 yaşında başlayan eğitimin ilk yılı Gan 
Trom Trom Hova, ikinci yılı Gan Trom Hova ve anaokulu eğitiminin verildiği son yıl ise Gan Hova olarak adlandı-
rılmaktadır. Çocuklar adrese ve yaşa bağlı olarak kentteki çeşitli yuvalara yönlendirilmekte, aileler çocukları için 
laik ya da dini bir eğitimi seçebilmektedir. Tel Aviv-Yafa Belediyesi 3-6 yaş arasındaki yaklaşık 15.000 çocuk için 
511 yuva işletmektedir. 

Özel Eğitim

Ülkedeki özel eğitimle ilgili yasalar, özel bir eğitime ihtiyaç duyan çocukların ya kendileri için oluşturulmuş özel 
okullarda eğitim almalarına ya da normal eğitim programı kapsamında özel bir eğitim ve hizmet almalarına izin 
vermektedir. Tel Aviv-Yafa Belediyesi, 3 ila 21 yaşları arasındaki özel ihtiyaçları olan çocuklar için çeşitli program-
lar sunmaktadır:

• Kapsamlı okullar; fiziksel (serebral palsi) veya zihinsel herhangi bir engeli bulunan çocuklara hem eğitim hem de 
tedavi sağlamaya odaklanmaktadır. 

Eğitim



Tel Aviv Kent Profili (İsrail)

• Normal eğitim programlarında zorluk çeken, ancak kapsamlı bir özel eğiti-
me ihtiyacı olmayan engelli veya özel ihtiyaçları bulunan çocuklar normal 
okullardaki özel sınıflara entegre edilmektedir.

• Öğrenme güçlüğü çeken veya ağır duygusal zorluklarla karşı karşıya olan 
çocuklar için ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış özel sınıflar bulun-
maktadır. 

• İletişim problemi çeken çocuklar için de özel iletişim sınıfları mevcuttur.

Tel Aviv-Yafa’nun 16 özel eğitim okulu, fiziksel engelli, otistik, işitme engelli 
ya da öğrenme zorluğu çeken çocuklar gibi kentteki özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklar için eğitim hizmeti sağlamaktadır. Buna ek olarak, görme 
engelli çocuklar için özel sınıflar ve davranış bozukluğu gösteren çocuk ve 
gençler için de 3 özel okul bulunmaktadır. 

Özel ihtiyaçları olan çocuklar için toplamda 37 anaokulu sınıfı, ilköğretim 
okullarında 70, liselerde ise 38 özel sınıf mevcuttur. Belediye aynı zamanda 
tedavi merkezlerinde anaokulu çocuklarına hizmet vermekte; birinci sını-
fa hazırlık, psikoterapi ya da sanat ve drama terapisi gibi çeşitli teşhis ve 
tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Eğitimi Destekleyici Psikolojik Hizmetler

Belediyenin psikolojik hizmetler programı kapsamında; (1)normatif gelişim 
sorunları (2) öğrencilerdeki algı, düşünme ve öğrenme zorlukları, (3) geli-
şimsel ve fiziksel engeller, (4) öğrenciler, ebeveynler ve toplum arasındaki 
stres, kriz ve travmalar gibi çeşitli konularda çocuk ve gençlere yönelik psi-
kolojik tedavi, ebeveynler ve eğitim personeli için de bireysel danışmanlık 
ve grup eğitimi hizmeti sunulmaktadır.

Halk Kütüphaneleri

Kentte bulunan 22 halk kütüphanesi; çocuk kitapları, referans kitaplar, dergi-
ler ve gazeteler, sesli kitaplar, eğitim yazılımları, bilgisayar oyunları, bibli-
yografyalar gibi çeşitli kaynaklara ev sahipliği yapmakta ve aynı zamanda 
internet, kütüphane kullanım eğitimi, kültürel etkinlikler ve ev ödevi 
yardımı gibi hizmetler sunmaktadır. Halk kütüphanelerinde İbranice, İngi-
lizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve daha pek çok dilde kitap ve çeşitli kaynak 
bulunmaktadır.

• Beit Ariela Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi: 1922’den beri Tel 
Aviv’in ana halk kütüphanesi olan Shaar Zion, artık Beit Ariela’da yer al-
maktadır. Çeşitli dillerde (İbranice, İngilizce, Fransızca, Almanca vb.) 35.000 
referans kitaptan oluşan geniş bir koleksiyona sahip olan Beit Ariela’da 
kitapların yanı sıra arşivlenmiş gazeteler, çizgi romanlar, dergiler ve fo-
toğraflar da bulunmaktadır. Beit Ariela, standart kütüphane hizmetlerinin 
ötesinde (kitap ödünç verme, söyleşiler, çocuk programları vb.) konferans-
lara, kültürel etkinliklere, sergilere ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği 
yapmaktadır. 

• Felicia Blumental Müzik Merkezi ve Müzik Kütüphanesi: İsrail’in en 
büyük müzik kütüphanesi olan Felicia Blumental, çeşitli müzik ve nota 
kitaplarının, CD ve DVD’lerin incelenmesi, araştırılması ve ödünç verilmesi 
amacıyla açılmıştır. Yıl boyunca kütüphane hizmetinin yan sıra konferans-
lar, konserler, sanat sergileri, disiplinlerarası toplantılar ve çocuklar için 
hikaye saatleri gibi çeşitli etkinlikler de sunmaktadır. Kütüphanede ayrıca, 
etnik enstrüman koleksiyonu ve birçok önde gelen müzisyenin kişisel 
arşivi de bulunmaktadır.
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Tel Aviv-Yafa Belediyesi, İsrail’in en kaliteli tıbbi teknolojisi ve modern hastaneleriyle, kent sakinlerinin 
tamamına çeşitli sağlık ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Sağlanan hizmetler arasında; aile sağlığı 
kliniklerinde koruyucu sağlık hizmetleri, diş sağlığı hizmetleri, klinikler ve Ichilov Tıp Merkezi’nde 
sunulan diğer sağlık hizmetleri yer almaktadır. 

• Aile Sağlığı Klinikleri, kent genelinde faaliyet göstermekte olup bebekler ve küçük çocuklar için çeşitli 
koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra hamile ve postmenopozal kadınlar için de sağlık hizmetleri 
sunmaktadır. Klinik personeli; hemşireler, çocuk doktorları ve jinekologlardan oluşmaktadır. Bebekler, 
küçük çocuklar, hamile kadınlar ve postmenopozal kadınlar için tedavi hizmetleri ücretsizdir. Aile 
planlaması hizmetleri, hamilelik testleri, kurslar ve atölyelerden ise ücret alınmaktadır. 

• Hastaneler ve Medikal Turizm: Son yıllarda İsrail, sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda önemli 
adımlar atmıştır. Bugün, ülke, uluslararası kabul gören tıbbi tesisleri ve elverişli iklimiyle,  üstün kaliteli 
bakım ve uygun fiyatlı tedavi almak isteyen hastalar için popüler bir yer haline gelmiş durumdadır. 
Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi, Newsweek Magazine tarafından dünyanın ilk 10 medikal turizm desti-
nasyonu olarak seçilmiştir.  Sourasky Tıp Merkezi, erişkin nöroşirurji, pediatrik nöroşirurji, ortopedik 
onkoloji, cerrahi onkoloji, böbrek-pankreas nakilleri, karaciğer nakilleri, mikro nöroşirurji ve travma 
için ulusal sevk merkezidir. Assuta, İsrail’in en büyük özel sağlık hizmetleri merkezi olup, ülkenin dört 
bir yanındaki on bir klinik ve hastaneyi kapsamaktadır. Kardiyoloji, onkoloji, kadın hastalıkları, üro-
loji de dahil olmak üzere tıbbın her alanında yenilikçi ameliyat ve tanı yöntemleri sağlamaktadır. Tel 
Aviv’deki Assuta Hastanesi 1934 yılında kurulmuş olup son 70 yılda Ortadoğu’nun en gelişmiş has-
tanesi olarak ün kazanmıştır. Sheba Tıp Merkezi, İsrail ve Ortadoğu’daki en büyük ve kapsamlı sağlık 
merkezidir. Merkez, akut bakım ve rehabilitasyon olmak üzere iki hastaneye ayrılmış olup her yıl bir 
milyondan fazla hastayı tedavi etmektedir. 

• BeWell Club: Amacı, halk arasında önleyici tedaviyi  teşvik etmek olan bir üyelik kulübüdür. BeWell 
kulübü, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak için detaylı ve kişiselleştirilmiş eğitim ve bilgilendirme hiz-
metleri, rehberlik ve pratik araçlar sağlamaktadır.  Kulüp hizmetleri tamamen ücretsizdir. 

Sağlık
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Tel Aviv-Yafa Belediyesi, yaşlı yurttaşlar, yeni göçmenler, göçmen işçiler, tek ebeveynli aileler, risk 
altındaki çocuklar dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yardımcı olacak çeşitli sosyal des-
tek hizmetleri sunmaktadır Belediye, tüm kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla 
bölgesel olarak çalışan dokuz sosyal hizmet merkezine sahiptir.

Çocuklar, Gençler ve Aileler:

Tel Aviv-Yafa, aile dostu bir şehirdir. Çocuk yetiştirmenin, her ne kadar keyfili bir tecrübe olsa da, 
modern kent ortamında çok da kolay olmadığını göz önünde bulunduran Tel Aviv-Yafa Belediyesi, 
ebeveynler ve çocuklar için çeşitli hizmetler ve destek programları geliştirmiştir. Bu programlar, 
belediyenin sağlık ve eğitim hizmetlerini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, ailelere destek ve yardım sağlayarak sorunlu gençlerin ev ortamında sağlıklı 
bir şekilde gelişmesini ve iyileşmesini sağlayacak çeşitli toplum tabanlı programlar sunmaktadır. 
Çocuğun veya toplumun güvenliği söz konusu olduğu daha ileri durumlarda ise, program, ev dışın-
daki en olası çözümü göz önüne almaktadır. Çok fonksiyonlu evleri ve merkezleri içeren bu prog-
ramlarda, belediye departmanları ve çeşitli dernekler işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Ayrıca, sosyal 
hizmet uzmanları, çocukların ve gençlerin fiziksel, cinsel ve duygusal istismar durumlarını önlemek 
için günde 365 gün 24 saat çalışmaktadır. Acil korunma ihtiyacı duyan gençler için acil yardım ve 
sığınma evleri bulunmaktadır.

Erken Çocukluk Merkezleri; okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyunlar gibi çeşitli etkinlikler ve 
ebeveynler için de danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Merkezler, çeşitli derneklerle işbir-
liği halinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından işletilmektedir. Ayrıca, okul öncesi çocukların ebe-
veynlerine, gönüllüler ve profesyoneller tarafından, ücretsiz profesyonel danışmanlık hizmeti veren 
WIZO danışma hattı bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler
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Kız Çocukları ve Genç Kadınlar:

Belediyenin çeşitli sosyal hizmet birimleri, kültürel ve toplumsal cinsiyet 
duyarlılığına önem göstererek, kız çocukları ve genç kadınlar (13-25 yaş-
ları arasında) konusunda uzmanlaşmış bir dizi profesyonel ve deneyimli 
sosyal hizmet uzmanını istihdam etmektedir. Sosyal hizmet uzmanları, 
(ensest, tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel tacize bağlı) cinsel travma mağdur-
larına yönelik özel tedavi uygulamaktadır. Kulüpler, evler ve diğer sosyal 
rehabilitasyon merkezleri , haftanın her günü faaliyet göstermektedir. 
İhtiyaç duyulduğunda risk altındaki kızlar evlerinden alınarak koruyucu 
tesisler veya yatılı okullara yerleştirilmekte ve bu tesislerdeki kalış süresin-
ce rehberlik ve destek hizmeti sağlanmaktadır.

Kadınlar:

Tel Aviv Belediyesi, Kadınların Geliştirilmesi Konusunda Belediye Başkanı 
Danışmanı’nın önderliğinde bir dizi politika ve program geliştirmektedir. 
Bunlar arasında, kamu kurumlarında cinsiyete dayalı stratejik planlama, ki-
şisel ve kurumsal düzeyde iş hayatıyla özel hayat arasında denge; şiddetin 
önlenmesinde çok kültürlü ve küresel bir perspektif, cinsiyet eşitliği eğitim 
programları; Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Kadının Temsili Hakkında 1325 
Sayılı Karar’ın uygulanması yer almaktadır.

Yaşlılar: 

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kentteki yaşlıların 
yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu hizmetler; yaşlanma-
nın doğal sürecinden kaynaklanan sorunlar, yaşamsal krizler, gelirlerdeki 
düşüşler, hastalıklar ve aile ilişkilerinden kaynaklanan sorunlara odaklan-
maktadır. Yaşlıların yaşamlarını evde sürdürebilmelerine yardımcı olacak 
şekilde, hem kendilerinin hem de ailelerinin hayatını destekleyen ve ko-
laylaştıran bu hizmetler; belediyenin çeşitli birimleri,  bakanlıklar, kar ama-
cı gütmeyen kuruluşlar, özel sektör kuruluşları arasında stratejik, örgütsel 
ve mesleki ortaklıkların başlatılması, oluşturulması ve geliştirilmesi yoluyla 
gerçekleştirilmektedir.

• Yaşlılar İçin Merkezler ve Kulüpler: Belediye, bağımsız olarak kendile-
rine yetebilen yaşlı yurttaşlara boş zaman aktiviteleri ve sosyal aktiviteler 
sunan merkez ve kulüplere sahiptir.

• Gündüz Bakım Evleri: Belediye, fiziksel ya da zihinsel becerilerinde azal-
ma söz konusu olan yaşlılar için hem tedavi hizmeti hem de sosyal hizmet-
ler sunulan gündüz bakım evlerine sahiptir. Yaşlılar haftanın birkaç günü 
ve saati boyunca merkeze düzenli olarak ziyarette bulunmaktadır. Merkez-
ler; ulaşım, kahvaltı ve öğle yemeği, banyo, saç kesimi, manikür, pedikür 
ve çamaşır yıkama gibi günlük ihtiyaçları karşılamakta, çeşitli tedavi ve 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yaşlılar, gündüz bakım evlerinde, kendi 
akranları birlikte vakit geçirmekte ve çeşitli el işi kursları, oyunlar, geziler 
gibi etkinliklerle sosyal, fiziksel, zihinsel ve yaratıcı faaliyetlerde bulunma-
ya teşvik edilmektedir.

• Destekleyici Topluluklar: “Destekleyici Topluluk”, evlerinde ve tanıdıkları 
ortamlarda yaşamaya devam etmeyi tercih eden yaşlı yurttaşların ihtiyaç-
larına destek ve yanıt sağlayan bir programdır. Sağlık hizmetleri, panik bu-
tonunu ve sosyal aktiviteleri içeren program, Eshel Joint Israel tarafından 
Sosyal İşler Bakanlığı’nın Yaşlı Servisi ve Tel Aviv-Yafa Belediyesi işbirliğinde 
geliştirilmiştir. 

• Sıcak Köşeler: Sıcak köşeler, yaşlılardan oluşan küçük gruplara  haftanın 
bir veya iki günü toplanıp çeşitli aktivitelerde bulunmaları için tahsis edil-
miş olan alanlardır.



Tel Aviv Kent Profili (İsrail)

Engelliler:

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, engelli kişilerin rehabilitasyon süreçlerini destekle-
mek, yaşam kalitelerini ve benlik saygılarını artırmak ve yaşamın her ala-
nındaki (kişisel, ailevi, mesleki ve sosyal) işlevselliklerini geliştirmek adına 
Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bu doğrultu-
da; (1)kişiler ve aileleri için psikososyal tedavi, (2) danışmanlar ve terapist-
ler tarafından sağlanan destek hizmetleri, (3) ilgili haklar, hizmetler, kuru-
luşlar ve tesislerle ilgili bilgilendirme  (4) 0-3 yaş arasındaki çocuklar için 
rehabilitasyon amaçlı gündüz bakım merkezi ve 3 ila 21 yaşları arasındaki 
özel ihtiyaçları olan çocuklar için belediyenin sağladığı özel eğitim, (5) 
profesyonel tanı ve rehabilitasyonla beraber istihdam hizmetleri, (6) kendi 
başına yaşamakta zorlanan engelli bireyler için korunaklı sosyal konutlar, 
sosyal konutlarda kendi başlarına yaşayan engelli bireyler için ise rehberlik 
ve destek programlarına yönlendirme, (7)  sosyal aktivite kulüpleri, toplu-
luk merkezleri, yaz kampları ve tatiller, (8) Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmet-
ler ve diğer kurumların işbirliği içinde oluşturduğu sosyal destek hizmet-
leri, (9) belediyenin çeşitli birimleri ve kentteki diğer kurumlarla işbirliği 
içinde kenti erişilebilir hale getirme gibi çeşitli hizmetler sağlanmaktadır.

LGBTİ Bireyler: 

Tel Aviv-Yafa’da, gençlere ve ailelerine tutarlı, sistematik ve destekleyici bir 
cevap vermek amacıyla kurulmuş LGBTİ Gençler ve Aileleri Arasındaki 
İlişkiyi Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Merkezde, hem gençler hem de 
cinsel kimlik ve cinsel eğilimler konusunda uzman terapistler, gençlerin 
ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları aşmasına ve aralarındaki 
ilişkinin geliştirilmesi için açık bir diyalog ortamı oluşturmalarına yardımcı 
olmaktadır. Merkez, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NOar tarafından 
Tel Aviv-Yafa Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi ile Eğitim ve Spor 
Dairesi işbirliğinde faaliyet göstermekte ve Özel Tesisler Ulusal Fonu ta-
rafından desteklenmektedir. Merkez, bireysel terapi, aile ve grup terapisi 
sağlamakta olup gizlilik garanti edilmektedir.

Madde Bağımlıları:

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, Uyuşturucu Maddelere Karşı Mücadele ve Tedavi 
Birimi aracılığıyla üç ana alanda çalışmalar yürütmektedir: (1) önleme, (2) 
tedavi ve rehabilitasyon, (3) hukuki yaptırım yoluyla destek. 

Önleme programı öncelikle risk altındaki gençlere odaklanmaktadır. Genç-
lerin Desteklenmesi Birimi’nin yardımıyla, risk altındaki gençler için önlen-
me programları kent genelinde uygulanmaktadır. Programlar; uyuşturucu 
kullanımının zararları hakkında videoların üretilmesi, mesleki terapi olarak 
spor ve müzik grupları gibi uygulamaları içermektedir. Buna ek olarak, 
gençlerin aileleri için aktif ebeveyn grupları mevcuttur.

Belediyenin beş rehabilitasyon merkezi; yetişkin bağımlıları, bağlılığın ilk 
teşhisinden mesleki rehabilitasyon ve istihdam aşamasına kadar tedavi 
etmektedir. Merkezler, bağımlıları bulmak, onlara uygun kişiselleştirilmiş 
bir tedavi uygulamak,  fiziksel rehabilitasyona yönlendirmek ve psikosos-
yal terapi ve mesleki rehabilitasyon sağlamak için çalışmaktadır. Her yıl 
yaklaşık 400 uyuşturucu bağımlısı rehabilitasyon merkezlerinde tedavi 
edilmektedir. Buna ek olarak, hastaların normal günlük yaşantılarına ve 
rutinlerini dönmeleri ve disiplin ve çalışma alışkanlıklarını geri kazanma-
ları için çalışan iki adet belediye merkezi bulunmaktadır. Bir mesleki koor-
dinatör, bağımlılıktan kurtarılan hastaların uygun işi bulmalarına ve/veya 
profesyonel kurslara katılmalarına yardımcı olmaktadır. Merkezlerde kalış 
süresi her hasta için altı aydır.

İsrail Polisi, belediye birimiyle işbirliği içinde çalışan, çocuk suçluluğunun 
önlenmesinde uzmanlaşmış iki özel kolluk birimiyle faaliyet göstermekte-
dir. Çocuk Suçluluğunu Önleme Birimleri’nde gönüllü gruplar da çalışma 
yürütmektedir. Gruplar, tüm bölgede faaliyet göstermekte ve uyuşturucu 
bağımlısı gençleri, reşit olmayanlara alkol satan yerleri, şiddet ve taciz 
eylemlerini ve alkollüyken araç kullananları belirmek için uğraşmaktadır. 
Birimler için çalışan yaklaşık 840 gönüllü vardır. Ayrıca Anonim Narkotik 
Derneği, kent genelinde belediye barınaklarını işletmektedir. Dernek, 
bağımlılar ve aileleri arasında destekleyici faaliyetlerde bulunmak için her 
akşam bir araya gelen 30 gruptan oluşmaktadır. 
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Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Al-Sam’in Tel Aviv’deki şubesi de po-
listen, ailelerden ya da okul danışmanlarından yönlendirilen uyuşturucu 
bağımlısı gençlerin iyileştirilmesine destek olmaktadır. Al-Sam, her sene 
yaklaşık 250 genci kabul etmektedir.

Fuhuş Yapan Kadınlar:

Fuhuş yapan kadınlar, küçük düşürme, istismar ve hastalıklara maruz kalma 
riski altındadır. Tel Aviv -Yafa Belediyesi, bu kadınlara destek ve tedaviyi 
öncelikli konularından biri olarak görmektedir. Saleet Programı, fahişe-
lik yapmak zorunda kalan kadınlara yönelik ulusal bir projenin parçası 
olarak oluşturulmuş  bir belediye hizmetidir. Program, zor durumlarda 
acil yardımdan fahişelik yapmaktan kurtulmak isteyen kadınlara yönelik 
rehabilitasyon merkezlerine kadar çeşitli bakım, yardım ve rehabilitasyon 
hizmetleri sunmaktadır. Program, Tel Aviv-Yafa Belediyesi ve Keshet Der-
neği tarafından başlatılmış olup hükümet tarafından, Başbakanlık Ofisi 
Kadınların Geliştirilmesi Dairesi, Sosyal İşler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
Eğitim Bakanlığı gibi birçok bakanlık aracılığıyla desteklenmektedir.

Kazalarda Yakınlarını Kaybedenler:

Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden ailelere, belediyenin ilgili merkez-
lerinde yas ve travma konularında uzmanlaşmış sosyal hizmet uzmanları 
tarafından destek, danışmanlık ve terapi hizmetleri sunulmaktadır. Mer-
kez, ölenlerin tüm ailelerine rehberlik, duygusal ve zihinsel destek sağla-
maktadır. 

Göçmen ve Mülteciler

Göçmen İşçiler ve Mülteciler İçin Yardım ve Bilgi Merkezi “Mesilla”, 1999 
yılında Tel Aviv-Yafa Belediyesi tarafından kurulan İsrail Yahudi Ajansı ve 
İsrail Eğitim ve Kültür Hizmetleri’yle işbirliği halinde kar amacı gütmeyen 
bir kuruluştur. Mesila, Güney Tel Aviv İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler 
İdaresi’nin bir parçası durumundadır. Mesila Derneği, kentte ve kentin 

çevresinde yaşayan on binlerce yasal ve yasadışı göçmen işçinin ve mül-
tecinin haklarına ve ihtiyaçlarına uygun ve kapsamlı bir yanıt vermek 
amacıyla hareket etmektedir. Mesila’nın temel amacı, kentteki mültecilerin 
ve göçmen işçilerin eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinden fayda-
lanmasını sağlamaktır. 2011 sonu itibari ile Tel Aviv-Yafa’da yaklaşık 40.000 
göçmen işçi ve 25.000 mülteci bulunmaktadır. Göçmen işçi ve mültecilerin 
çoğunun kentin güney mahallelerinde yaşaması nedeniyle, Mesila, kentin 
güneyinde yer alan Neve Sha’anan Mahallesi’nde hizmet vermektedir. 
Dernek; (1) sağlık, sağlık sigortası, yasal haklar, eğitim, konut seçenekleri, 
sözleşmeler, arabuluculuk, insani yardım gibi konular da dahil olmak üzere 
çeşitli konularda destek ve bilgilendirmede bulunulması, (2) çocuklara ve 
ebeveynlerine yönelik psiko-sosyal yardım ve takip, özel yardıma muhtaç 
çocuklara yönelik bakım, şiddet ve ihmalden etkilenen çocuklara yönelik 
tedavi, ebeveynlik eğitimi, mesleki terapi, sanat terapisi vs. hizmetlerinin 
sağlanması (3) eğitim, sağlık ve refah kurumlarıyla birlikte çalışılması ve 
toplum ile göçmen ve mülteciler arasında bir arabuluculuk yapılması, (4) 
destek ve karşılıklı yardım ağlarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda kültü-
rel etkinlikler düzenlenmesi, (5) İsrail’deki yabancı topluluğun durumuyla 
ilgili farkındalığın artırılması gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Üç yaşın üzerindeki her çocuk belediyenin eğitim sistemine kayıt olma hak-
kına sahiptir. 0-5 yaş arasındaki çocuklar, aile sağlık merkezlerinde tedavi 
hakkına sahiptir. Ayrıca çocuklar için sağlık sigortası Meuhedet Sağlık 
Hizmetleri (Kupat Holim) aracılığıyla satın alınabilmekte, yetişkinler özel 
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sağlık sigortası poliçeleri satın alabilmekte veya (eğer yasal çalışma 
iznine sahiplerse) işverenleri aracılığıyla sağlık sigortası hizmetlerinden 
faydalanabilmektedir. Ayrıca Mesila ve diğer bediye birimleri; çocuk 
bakımı, beslenme, özel ihtiyaçlar, mesleki yardım, aile içi şiddet, madde 
bağımlılığı gibi konular dahil olmak üzere sosyal destek hizmeti sun-
maktadır. 

Tel-Aviv Yafa Belediyesi, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Yahudi göç-
menlere çeşitli fırsatlar sunmakta ve İsrail’e göç etmelerini (Aliyah) teşvik 
etmektedir. Yahudi göçmenler (Olim) için, kentin çeşitli profesyonel 
ağlarına erişmeleri  ve  kariyerlerini şekillendirmeleri, seviyelerine ve ya-
şam tarzlarına uygun olarak dil eğitimi almaları, kentin kültürel ve sosyal 
ekosistemlerine entegre olmaları, ilgili belediye hizmetlerinden haber-
dar olmaları, göç ettikten sonra ilk iki yıl emlak vergisinde %90 indirim 
hakkına sahip olmaları ve tüm kiracıların hukuksal danışmanlık ve konut 
danışmanlığı hizmeti almaları gibi belediye tarafından verilerin hiz-
metlerin  yanı sıra İsrail Aliyah ve Entegrasyon Bakanlığı’nın da finansal, 
mesleki, eğitimsel ve sosyal çok sayıda destek hizmeti bulunmaktadır.

Topluluk Merkezleri:

Belediyenin topluluk merkezleri sosyal, eğitimsel, kültürel ve rekreasyonel 
etkinlikler için bir buluşma yeri niteliği taşımaktadır. Topluluk merkezle-
rinin faaliyetleri, yaşam ve çevre kalitesini, hoşgörü ve farklılıkların kabu-
lünü, yaşam becerilerinin geliştirilmesini, ortaklıkları ve her yaştan birey 
için kaliteli kültürel ve sosyal aktiviteleri desteklemektedir. Topluluk 
merkezlerinde, günlük bakım hizmetleri ve yaz kampları, dans, tiyatro, 
müzik dersleri gibi sanatsal aktiviteler, spor ve fiziksel aktiviteler, akran 
programları, gönüllülük programları, kütüphane hizmetleri gibi çeşitli 
hizmetler sunulmaktadır.

Gönüllülük

Tel Aviv-Yafa Belediyesi Gönüllü Birimi, gönüllü programları belirlemek ve bir 
değerlendirme yaparak  kişileri kendilerine uygun kısa veya uzun vadeli gö-
nüllü projelere yerleştirmekle görevlidir. 18-40 yaşları arasında yaklaşık 5000 
gönüllü, belediyenin çeşitli gönüllü projelerinde yer almaktadır. Gönüllü 
Birimi; gençlik grupları, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, genç profesyo-
neller ve özel sektörde çalışan diğer bireylerin yanı sıra birçok kâr amacı güt-
meyen kuruluşla da çalışmaktadır.  Gönüllü görevler, Tel-Aviv’de yaşayanların 
ihtiyaçlarıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı olarak uygulanmak-
tadır. Sağlanan gönüllü yardım; bebekler, çocuklar, gençler, engelli yetişkinler, 
ihmal edilen çocuklar, risk altındaki gençler, tek ebeveynli aileler, uyuşturucu 
bağımlıları, yaşlılar, evsizler gibi geniş bir yelpazede çeşitli grupları kapsamak-
tadır.

Gönüllü olmak isteyen kişi, ilk olarak aday gönüllülere farklı gönüllü imkanlar 
ve görevlerle ilgili bir gönüllülük koordinatörü tarafından bilgiler sunulan 
bir tanışma toplantısına katılmaktadır. Daha sonra, adaylar, Bölgesel Gönüllü 
Koordinatörü’yle kendilerine uygun seçeneklerin sunulduğu bir kişisel gö-
rüşme gerçekleştirmektedir. Gereken durumlarda gönüllüler, Gönüllü Birimi 
aracılığıyla, gerçekleştirecekleri gönüllü faaliyetler için kişisel veya grup 
olarak eğitime tabi tutulmaktadır. Çocuklar için gündüz merkezlerinde gö-
nüllü olarak çalışmak, çocuklara ve gençlere “abla/abi” olarak bir tür rehberlik 
yapmak, çocukların ve gençlerin ev ödevlerini hazırlamaya yardımcı olmak, 
tek ebeveynli ailelere destek olmak, Mesila (İşçi Göçmenler ve Mülteciler için 
Yardım ve Bilgi Kuruluşu) aracılığıyla göçmen  çocuklar/yetişkinlerle ilgili 
gönüllü çalışmalar yapmak, Rehabilitasyon Merkezleri’nde fiziksel veya zihin-
sel engelli bireylerle ilgili gönüllü faaliyetlerde bulunmak, madde bağımlılı-
ğından kurtulmak isteyenlere, evsizlere, eve bağımlı yaşlı bireylere gönüllü 
olarak destekte bulunmak, Soykırımdan Kurtulanlar Programı’nın belgelenme 
sürecinde gönüllü olmak, Vatandaş Danışma Hizmetleri’nde gönüllü çalışmak 
gibi çok çeşitli gönüllü programları söz konusudur. 
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Tel Aviv-Yafa şehri, gündüzleri iş dünyasının yoğun ol-
duğu hareketli bir metropolken, geceleri bir eğlen-
ce merkezine dönüşmektedir. Yaklaşık 400.000 kent 
sakinin yaşadığı Tel Aviv-Yafa’da günlük 600.000 ek 
yolculuk, park ve ulaşımı belediyenin üstlendiği en 
önemli konulardan birini haline getirmiştir.

Park

Kentte, kaldırım kenarlarına park etmeye izin verildi-
ğini veya yasaklandığını belirleyen “renk sistemi” 
uygulaması mevcuttur. Buna göre, gri (renksiz) olan 
yerlere park etmek serbest, kırmızı-beyaz çizgili 
yerlere yasaktır.  Mavi-beyaz çizgili yerlere ise 09:00 
- 17:00 arasında kent sakinleri ücretsiz olarak park 
edebilmekte, kent sakini olmayanlar ise ücret öde-
mektedir. Ancak getirilmiş olan “bölge sistemi”ne 
göre 17:00 - 09:00 saatleri arasında mavi-beyaz 
çizgili yerlere o bölgede oturmayanların park et-
mesine izin verilmemektedir. Tel Aviv-Yafa Beledi-
yesi,  kent sakinlerine, araçlarını mavi-beyaz çizgili 
park yerlerine ücret ödemeden ve trafik levhalarına 
uygun olarak şehir genelinde park edebilmeleri 
için bir park etiketi vermektedir. Şehrin park yasağı 
olan yerlerine park eden araçların çekilmesi, İsrail 
Polisi tarafından değil, belediyenin “İcra Dairesi”  
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Toplu Taşıma

İsrail Ulaştırma Bakanlığı’nın Toplu Taşıma Birimi, ül-
kedeki tüm toplu taşıma araçlarının ruhsatlandırıl-
masından ve denetlenmesinden sorumludur. Birim; 

Ulaşım
otobüs hatlarının planlanması, hizmet özelliklerinin (sefer sıklığı, ücretler, durakların bulunduğu 
yerler vb.) belirlenmesi, toplu taşıma şirketlerinin ruhsatlandırılması, planların ve uygulanış şekil-
lerinin denetlenmesi, toplu taşıma şirketleri ile yapılan tüm mali görüşmelerin sübvanse edilmesi 
ve düzenlenmesinde görev almaktadır.

Kent genelinde her gün yaklaşık 550.000 kişi otobüsle yolculuk etmektedir. Tel Aviv Metropoliten 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren ana halk otobüsü şirketi Dan’dir. Dan, yerel hizmetlerini geliştirmek-
te ve kent içi otobüslerini çevre dostu olarak yenilemektedir. Ulusal otobüs şirketi ise Egged’dir. 
İbranice “Moniyot Sherut” olarak adlandırılan sarı renkli dolmuşlar da hem şehir merkezinde hem 
de merkezin dışındaki bölgelerde ulaşımı sağlamaktadır. 

Gece hatları ise, yerleşim bölgelerinden eğlence merkezlerine ve tam tersi güzergahta gece boyun-
ca çalışan toplu taşıma hatlarıdır. Gece hatları, ülkenin dört bir yanındaki gençlerin, alkollü araç 
kullanmak ya da benzine, taksiye ve park yerine çok fazla para harcamak zorunda kalmadan, gece 
eğlenmek için dışarı çıkmalarına ve eve güvenli bir şekilde geri dönmelerine imkan tanımaktadır. 
Gece hatları ücreti, normal toplu taşıma ücretleri ile aynıdır ve her 20-30 dakikada bir sıklıkla ça-
lışmaktadır. Gece hatları, Ulaştırma Bakanlığı ve toplu taşıma şirketleri (Egged, Dan, Kavim, Metro-
politan, Nativ Express, Veolia ve Metrodan) tarafından işletilmektedir.

Bisiklet

Tel Aviv-Yafa’nun düz topografyası ve elverişli iklimi, bisiklete binmek için mükemmel bir ortam sağ-
lamaktadır. Bu nedenle, Tel Aviv-Yafa Belediyesi, kent genelinde bisiklete binmeyi teşvik etmeyi 
öncelikli hedeflerinden biri haline getirmiştir. Son yıllarda, belediye, kentte bisiklet yollarının in-
şası için çok sayıda kamusal alan ayırmıştır. Ayrıca, yerleşim yerlerinin, eğlence ve iş merkezlerinin 
yakınında yer alan bisiklet park istasyonlardan bisiklet kiralanmasına imkan tanıyan belediyenin 
bisiklet kiralama hizmeti Tel-O-Fun aracılıyla da şehrin her yerine bisikletle ulaşımı teşvik etmekte-
dir. Tel Aviv-Yafa Belediyesi şehir genelinde 100 kilometreden fazla bisiklet yolu inşa etmiş, yakla-
şık 150 bisiklet kiralama istasyonu kurmuş durumdadır.
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Tel Aviv, kültür ve sanat alanında İsrail’in ve 
Orta Doğu’nun öncü kentlerinden biridir. 
İsrail’deki otuz beş sanat merkezinden on 
sekizi Tel Aviv’de yer almaktadır. Ayrıca 
ülkedeki dokuz büyük tiyatronun beşi de 
yine kentte bulunmaktadır. İsrail’in tüm 
tiyatro gösterilerinin yüzde 55’i; tüm tiyat-
ro seyircilerinin yüzde 75’i Tel Aviv’de ka-
yıtlara geçmiş durumdadır. Kentte sıklıkla 
popüler müzik gruplarının veya sanatçıla-
rının konserleri düzenlenmekte, her gün 
opera ve klasik müzik dinletileri gerçekleş-
tirilmketedir. 

Tel Aviv Sinemateki’nde çeşitli sanat filmleri 
ile kısa-uzun İsrail filmleri gösterilmektedir. 
Burada ayrıca çeşitli film festivalleri düzen-
lenmektedir. Bu festivallerin arasında Ani-
masyon Festivali, Mizah ve Karikatür Festi-
vali, Öğrenci Filmleri Festivali, Caz Festivali 
gibi etkinlikler yer almaktadır. 

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, kentin birçok toplu-
luğunu ve mahallesini geliştirmek için çok 
sayıda yatırım yapmakta ve belediyenin 
gençlik merkezleri, spor merkezleri, halk 
kütüphaneleri ve müzelerinde çeşitli kültü-
rel ve eğitsel faaliyetlerde bulunmaktır. 

Tel Aviv Sanat Müzesi

Belediyeye ait olan Tel Aviv Sanat Müzesi, İsrail’in 
önde gelen sanatsal ve kültürel kurumlarından 
biridir. Müze; 20. yüzyılın başından günümüze 
kadar kapsamlı bir yerel sanat koleksiyonuna 
sahip olan İsrail Sanatı Bölümü; 19. yüzyılın orta-
larından günümüze uluslararası eserleri kapsa-
yan Modern ve Çağdaş Sanatlar Bölümü; Baskı 
ve Resim Bölümü; Fotoğraf Bölümü; Mimarlık ve 
Tasarım Bölümü; ve 16. - 19. yüzyıl arası eserleri 
barındıran Eski Ustalar Bölümü gibi çeşitli bölüm-
lerden oluşmaktadır. Müze, kalıcı ve geçici sergi-
lere ek olarak, yetişkinler, gençler ve çocuklar için 
konserler, dersler, konferanslar, rehberli turlar, 
çalıştaylar gibi kapsamlı bir program ve etkinlik 
yelpazesi sunmaktadır. Müze, 1932’de Tel Aviv’in 
ilk Belediye Başkanı Meir Dizengoff tarafından 
Rothschild Bulvarı’ndaki kendi evinde kurulmuş-
tur. O zamandan bu yana birkaç kez yer değiş-
tirmiş ve müzenin koleksiyonu önemli ölçüde 
gelişmiştir. 1988 yılından beri kendi bünyesinde 
faaliyet gösteren ve çeşitli sanat atölyeleri sunan 
Joseph ve Rebecca Meyerhoff Sanat Eğitim Mer-
kezi de müzenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dünya Mirası “Beyaz Şehir”

2003 yılında, UNESCO tarafından Dünya Mirası liste-
sine alınmış olan ve “Beyaz Şehir” olarak anılan Tel 
Aviv, bir çoğu 1930 ve 1940’lı yıllarda inşaa edil-
miş uluslararası tarzda yaklaşık 4000 adet binaya 
sahiptir. Alman Bauhaus mimari tarzında eğitim 
almış olan mimarların, Avrupa’dan kaçan Yahu-
dilere barınak sağlaması için modern ve fiyatları 
uygun olan binaları fonksiyonel bina teknikleriyle 

Kültür ve Sanat

bir araya getirip kıvrımlı hatlarla birleştirerek Akde-
niz iklimi için uygun birer yaşam alanlarına dönüş-
türmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Dünyanın En Uzun Lego Kulesi

Tel Aviv Belediyesi tarafından hazırlanan 36 metre 
uzunluğundaki dev lego kule, dünyanın en uzun 
lego kulesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na gir-
meye hazırlanmaktadır. Renkli kalıplarla inşa edi-
len kule, çocukların ilgi odağı olmuştur. Proje, 2014 
yılında hayatını kaybeden ve hastalığı sebebiyle 
arkadaşlarıyla sosyalleşemediği için yaratıcı bir 
Lego hayranı haline gelen Ömer’in öğretmenleri 
tarafından başlatılmıştır. 500 bin parçadan oluşan 
bir tonluk Lego tuğlaları belediyenin yanı sıra Tel 
Avivliler ve özel şirketler tarafından bağışlanmıştır.



Tel Aviv Kent Profili (İsrail)

Son yıllarda Tel Aviv, ekolojik sorunlara karşı önlemler alan, duyarlı 
bir kent haline gelmiştir. Mart 2008’deki Earth Hour uygula-
ması sırasında kentin ışıkları tamamen söndürülmüştür. Şubat 
2009’da belediye su tasarrufu kampanyasını başlatmış, bu kap-
samda, kentte yıl boyunca kişi başına en az su tüketen aileye 
ücretsiz araç park etme ödülü verilmiştir.

Belediye Kompost Programı

Belediye, kent sakinlerini organik atıkları ayrıştırmaları konusunda 
teşvik etmektedir. Organik atıkları bahçelerde kullanıma uygun 
gübreye dönüştüren 800 kompost makinesi, kentteki apart-
manlara, müstakil evlere, kamu kurumlarına ve topluluk bahçe-
lerine koyulmuştur.

Topluluk Bahçeleri

Belediye, kent sakinlerinden oluşan gruplara, kentteki seçilmiş 
bir açık alanı ekip biçmeleri amacıyla topluluk bahçeleri oluş-
turmalarına yardımcı olmaktadır. Bu bahçeler, ekolojik ilkeler 
üzerine kurulmuş olup az su tüketen ve zorlu koşullara daha 
dayanıklı olan endemik bitki türlerinin yetiştirilmesinde kulla-
nılmaktadır.

Belediye Geri Dönüşüm Sistemi

Tel Aviv’de kağıt, plastik kaplar, küçük içecek şişeleri, piller, hurda 
araçları ayrıştırma programı kapsamında hurda metal, elektro-
nik atık, ofislerde kullanılan beyaz kağıtlar , kartonlar, tekstil/
giyim eşyaları da dahil olmak üzere büyük bir geri dönüşüm sis-
temi oluşturulmuş durumdadır. Ayrıca, geri dönüşüm faaliyetle-
ri kapsamında, okullarda bu konuda eğitimler de verilmektedir.

Hiriya Ekolojik Parkı

Hiriya, Tel Aviv-Yafo’nun güneydoğusunda bulunan ve günde 3.000 tona yakın atığın 
geldiği bir depolama sahası olup 1998’de çevreye karşı olumsuz etkisi nedeniyle 
kapatılmıştır. Daha sonrasında ise, dünyanın en gelişmiş ve ekonomik geri dönüşüm 
tesislerinin yer aldığı İsrail’in en büyük ekolojik parkı olarak yeniden tasarlanmıştır. 
İsrail’in ortasında büyük bir çöplük olarak olumsuz bir geçmişse sahip bu alan, şimdi 
kentin “yeşil akciğerleri” olarak tanınmaktadır. Merkez, İsrail’deki yeşil devrimin li-
derliğini yapan Dan Kentsel Sağlık Hizmetleri Derneği tarafından işletilmektedir. Tel 
Aviv Metropoliten Bölgesi’ndeki 18 belediyeden, her gün, 800 çöp kamyonu yaklaşık 
3.000 ton evsel atığı ve 400 kamyon 1.500 ton inşaat atığını Hiriya Dağı eteklerindeki 
merkeze getirmekte ve atıklar burada geri dönüştürülmektedir. 

Geri Dönüşüm Merkezi’nin yanında, halk için dinlence yeri olan büyük bir park bulun-
maktadır. Doğal güzelliği ve şehrin görkemli manzarasının yanı sıra bu yeşil alan, 
yürüyüş ve bisiklet parkurları, göletler, ekstrem spor faaliyetleri, rehabilitasyon süreci-
ni anlatan rehberli turlar ve çocuklar için eğitsel geri dönüşüm faaliyetlerini içermek-
tedir. Hafta sonları ve tatil günlerinde park, günde yaklaşık 1.000 ziyaretçiyi ağırla-
maktadır. Hiriya, Ortadoğu’daki en büyük ve yenilikçi çevre projelerinden biridir. ABD, 
Rusya ve Çin gibi ülkelerden bu girişimin başarısını öğrenmek ve kendi ülkelerinde 
uygulamak için gözlem yapmaya gelen pek çok kişi olmuştur. 

Ekoloji
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Ayalon Otoyolu Yeşil Çatı Projesi

Tel Aviv Metropoliten Alanı’nın ana ulaşım arteri olan Ayalon Otoyolu, İsrail 
trafik sistemindeki en önemli otoyollardan biridir. Günde yaklaşık 750.000 
araç tarafından kullanılan ve İsrail’in en işlek yolu olarak görülen Ayalon 
Otoyolu’nda araçlar ve trenler muazzam bir ses ve hava kirliliğine neden 
olmaktadır. 2016 yılında, Tel Aviv Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesi, 
Ayalon Otoyolu’nun üstünü örtecek İsrail’in en büyük ve en iddialı kentsel 
projesine onay vermiştir. Projenin amacı, mevcut alanın üstünde yaklaşık 
60 dönümlük yeni bir kamusal açık alan yaratmaktır. Ayalon Yolu üzerinde 
yaratılacak olan yeni kamusal alan; dinlenme yerleri, yeşil alanlar, kafeler, 
yürüyüş ve bisiklet yolları ve spor tesislerini içerecek, alanın altında ise 
trafik akışı devam edecektir. Bu benzersiz çevre projesi kapsamında, İsra-
il’in en büyük metropolünün kalbinde geniş bir yeşil alan yaratılarak, ayrık 
bulunan kentsel alanların birbirine bağlanması, devasa bir park oluştu-
rulması ve hava ve gürültü kirliliğinin azaltılarak çevreye olumlu katkı 
sağlanması hedeflenmektedir. Tel Aviv-Yafa Belediyesi, projeyi birkaç yıl 
içerisinde tamamlamayı planlamaktadır.

Açık Alanların Korunması

Tel Aviv’de, kentin manzarasına doğal bir güzellik katan, kimyasal herbisit-
lerden arındırılmış çeşitli mevsimsel bitkilerin yer aldığı çok sayıda açık 
alan bulunmaktadır. Belediye, kent sakinlerinden oluşan heyet aracılığıyla 
rekreasyonel, bilgilendirici ve eğitsel faaliyetleri teşvik etmekte ve destek-
lemektedir.

Yeşil Binalar

Belediye, planlama ve inşaat prosedürlerinde yeşil bina ilkelerini benimse-
mekte, böylece Tel Aviv’deki hem inşaat hem de yaşam kalitesinde önemli 
bir değişim fırsatı sunmaktadır. Bu yaklaşım, inşaat ruhsatıyla bağlantılı 
olarak yeşil bina esaslarının oluşturulmasını, kentteki yeni eğitim kurumla-
rında yeşil tasarımının teşvik edilmesini, binalarda daha fazla enerji verim-
liliğinin sağlanmasını, yeşil bina ilkelerinin mevcut mahallelere entegras-
yonu ve yeşil bina ile ilgili planlama bilgilerinin dolaşımını içermektedir.

Su Tüketiminde Tasarruf

Belediye, uzun süredir kamuya ait  yeşil alanları sulamak için kullanılan 
suyu koruma konusunda önemli bir gayret göstermektedir. Son yıllarda, 
yüzlerce park, bahçe ve yeşil alan, gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol 
edilebilen ve mevcut tüm fıskiyelerin yönetilebildiği bir sulama sistemine 
bağlanmıştır. Bu sulama yöntemi, tüm fıskiyeleri otomatik olarak açıp ka-
patmayı, yeşil alanın her bir bölümüne ayrılmış olan su miktarını izlemeyi 
ve su tüketimini takip eden ayrıntılı raporlar almayı mümkün kılmaktadır.

Belediyenin Eğitim Kurumlarının Çatılarında Güneş Enerjisi Üretimi

Belediyenin yaklaşık 30 eğitim kurumunun çatısına temiz enerji üreten gü-
neş enerjisi sistemi kurulmuş durumdadır.

Sokak Aydınlatmalarının Kontrolü

Yaklaşık 340 adet şalter, gün ışığının değişen saatlerini dikkate alarak, şehrin 
tüm sokak aydınlatmalarını yöneten tek bir kontrol merkezine bağlanmış 
durumdadır. Enerji tasarrufu amacıyla, gece 10: 30’dan itibaren kamusal 
alanlarda aydınlatma azaltılmaktadır.
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Belediyeye Ait Yeşil Araçlar

Belediye, Avrupa standardına uygun çevre dostu çöp toplama araçları ve 
kamyonları kullanmaktadır. Ayrıca belediyenin çeşitli birimleri elektrikli 
motosiklet, Plajlar, Denetleme ve Koruyucu Sağlık Birimleri elektrikli bisik-
let kullanmaktadır.

Belediyenin İnşaat ve Altyapı İşlerinde Geri Dönüştürülen Malzeme 
Kullanımı

Tamamen ezilmiş inşaat atığından üretilen alt tabaka malzemeleri kentin 
kaldırımlarını yenilemek için kullanılmaktadır. Tüm asfaltlama malzemele-
rinin ve bordürlerin yaklaşık % 10’u ezilmiş inşaat atıklarını içermektedir. 
Karayollarının yükseltilmesi için kullanılan karışımın en fazla % 10’u kada-
rında,  ezilmiş cam atıklar bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Gıda Üretimi

Belediye, çeşitli topluluk tabanlı program ve projeleri oluşturmak ve destek-
lemek suretiyle sürdürülebilir gıda üretimini teşvik etmektedir. Kentin her 
tarafına yayılmış 27’den fazla topluluk bahçesi, okullarda eğitim amaçlı 
kullanılan sebze bahçeleri, Belediye Tarım Çiftliği, 4 resmi balık avlama 
alanı, çatı bahçeciliği ve Belediye Genç Yetişkinler Merkezi’nde dikey bah-
çe uygulaması bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi 

Belediye, sürdürülebilir gıda üretimini teşvik etmenin yanı sıra bir dizi po-
litika ve programlar aracılığıyla sürdürülebilir gıda tüketimini de teşvik 
etmektedir. İsrail Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde uygulanan Ulusal 
Beslenme Programı’yla okullardaki öğrencilere haftanın dört günü sıcak 
ve besleyici yemekler sunulmaktadır. Ayrıca, belediye ait merkezlerde ve 
topluluk merkezlerinde günde yaklaşık 10.000 çocuğa yemek verilmekte, 
belediye plajlarında satılan yiyecek ve içecek fiyatları düzenlenmekte, yaşlı 
bireylere yılda yaklaşık 62.400 kap yemek verilmesi sağlanmakta, beledi-
yenin 16 doğum öncesi kliniğinde ebeveyn eğitimi verilmekte ve STK’lar 
ile işbirliği içinde kentteki 18.860 yoksul hane halkı için gıda güvenliği 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Spirulina Yetiştiren Liseliler

Herzliya Yahudi Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan ve yönetilen “Sadece 
Spirulina” projesinde, Spirolina’yı (doğanın en besleyici gıda maddesi) 
yetiştirmek için basit ve ucuz bir yöntem geliştirmeyi hedefleyen bir giri-
şim oluşturulması düşülmektedir. Proje kapsamında, sürdürülebilir gıda 
üretimi konusunda bir yöntem geliştirmeyi amaçlayan Afrika’daki lise 
öğrencileri ile işbirliği yapılmaktadır. Girişim başarılı olursa, küresel olarak 
açlıkla mücadele konusunda yardımcı olacaktır.

Gıda
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Belediye, sosyal hizmet uzmanları ve diğer topluluk çalışanları ile birlikte,  
kent sakinlerinin, demokratik değerler çerçevesinde sorunları çözmek, 
kaynakları artırmak ve çevrelerinde değişim süreçlerini yönetmek için 
örgütlenmelerine ve birlikte hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve 
beceriler kazanmalarını sağlamaktadır.

Gençlik Merkezleri

Belediye, halka açık topluluk merkezlerinin bir parçası olarak, kent genelin-
deki 17 mahallede bulunan gençlik merkezlerinde faaliyet göstermekte-
dir. 7.-12. sınıf öğrencilerine, yıl boyunca okul sonrası çeşitli programlar ve 
aktivitelerin yanı sıra liderlik grupları, sosyal öğrenme merkezleri, gençlik 
kulüpleri, ordu öncesi hazırlık grupları, gençlik konusunda danışmanlık 
kursları vb. sunmaktadır. Merkezler ayrıca, yaz tatili sırasında, gençler için 
özel akşamlar buluşmaları ve gece programları da içeren saha gezileri ve 
kent seminerleri düzenlemektedir.

Genç Yetişkin Merkezleri

Belediye, genç yetişkinlere çalışma, birlikte hareket etme ve işbirliği yapma 
imkanı tanıyan merkezlere sahiptir. Bunlar arasında, hafta boyunca kulla-
nabilecekleri çalışma alanları, sosyal girişimcilere yönelik bir sosyal labora-
tuar, bir ortak çalışma alanı ve açık alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar kent 
sakinleri, sosyal girişimciler, kar amacı gütmeyenler kuruluşlar, sanatçılar 
ve çeşitli gruplar tarafından kullanılmaktadır.

Uygun Fiyatlı Belediye Konutları

Belediye, Yerel Planlama Komisyonu’na onay için sunulacak olan imar plan-
larına uygun fiyatlı konutları dahil etmenin yanı sıra, kent arazisi üzerine 
inşa edilen uygun fiyatlı konut projelerindeki binlerce birimin izinlerini 
kolaylaştırmaktadır. Belediyenin uygun fiyatlı konut projelerine yaptığı 
yatırım, belediye kalkınma bütçesinin yaklaşık % 10’unu oluşturmaktadır.

Topluluk
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Tel-Aviv, 2013 yılında Wall Street Journal dergisi, Citibank ve Urban Land Ins-
titute tarafından düzenlenen “Yılın Şehri’’ yarışmasında, dünyanın ikinci “en 
yenilikçi şehri” seçilmiştir. Tel Aviv’in, teknoloji ve araştırma alanlarındaki 
başarıları yarışmaya dâhil edilmesinde önemli etkenler olmuştur. 700’den 
fazla startup şirketi ve ARGE merkezleri ile Tel-Aviv ‘’Start-Up Şehri’’ olarak 
bilinmektedir. Binlerce yerel startup’a ev sahipliği yapan kent, aynı zaman-
da Google ve Microsoft gibi dev şirketlerin önemli bölümlerini de içinde 
barındırmaktadır. Tel Aviv’in bu teknoloji koridoru, California’da bulunan 
Silikon Vadisi’nden sonra ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır. Tel Aviv; Akde-
niz’in Çılgın Başkenti (New York Times), Dünyanın En Popüler 50 Şehrinden 
Biri (Foreign Policy), Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şehirlerinden Biri (Forbes), 
Dünyanın En Güzel Sahil Şehirlerinden Biri (National Geographic), Mimari 
Sevenler için Dünyanın En İyi Mimarisine Sahip 10 Şehrinden Biri (Con-
deNast) gibi çeşitli unvanlara layık görülmüştür. Ayrıca, 2014’te Barselona 
düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’nde (Smart City Expo World 
Congress) “Dünyanın En Akıllı Şehri” unvanını kazanmıştır.  

Akıllı şehir; kentsel yönetimi iyileştirmek ve sürdürülebilir kentsel kalkın-
mayı sağlamak için kaynak tasarrufu sağlayan, enerji açısından verimli 
bir altyapı geliştiren ve uygulayan, aynı zamanda halk katılımını artır-
mak için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanan, kap-
sayıcı ve herkes için erişilebilir bir şehir anlamına gelmektedir.

Yeniliklere açık olmak ve desteklemek ve kent deneyimini geliştirmek 
için dikkat çeken çalışmalara imza atan Tel Aviv-Yafo Belediyesi, kısa bir 
süre önce dünyaca ünlü yüksek teknolojili ekosistemini güçlendirerek 
akıllı bir şehir haline gelmesini kolaylaştıracak bir strateji geliştirmiştir. 
Önde gelen bir teknoloji merkezi olan Tel Aviv, kentsel yönetimi iyileş-
tirmek ve daha da önemlisi halkın katılımını artırmak için  son derece 
gelişmiş çözümler ortaya koymuştur. Tel Aviv’in bu akıllı şehir stratejisi, 
belediyenin stratejik planında belirtilen dört hedefi desteklemekte ve 
geliştirmektedir: (1) tüm kent sakinler için bir şehir, (1) yurttaş odaklı 
bir yönetim, (3) cazip kentsel çevrenin korunması ve (4) kentin finansal 
ve kültürel bir merkez olma durumunu geliştirme.

Digitel

Tel Aviv’in akıllı şehir girişimleri, kent deneyimine ve karar alma süreçleri-
ne katılımı temel ilke olarak ele aldığından dolayı, ortak akıl geliştirme, 
halkın katılımını sağlama ve kent sakinleri, işletmeler, STK’lar ve beledi-
ye yönetimi arasında işbirliği oluşturmaya odaklanmaktadır. Ana proje 
olan DigiTel Residents Club, kent sakinlerine kişisel olarak uyarlanmış, 
lokasyona göre bilgi ve hizmetler sağlayan kişiselleştirilmiş bir web ve 
mobil iletişim platformudur. Platform, kent sakinlerini mahalledeki yol 
çalışması konusunda uyarmaktan, en yakın bisiklet paylaşım istasyo-
nuyla ilgili bilgi vermeye,  okul kaydı ya da etkinlikler için hatırlatmalar 
yapmaktan gerçekleşen birçok kültürel etkinliğe indirimler sağlamaya, 
çeşitli şekillerde kent sakinleriyle belediye arasında doğrudan ve bü-
tünsel bir bağlantı oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bilgiler; e-posta, kısa 
mesaj ve kent sakinlerine özel bir kullanıcı hesabı gibi farklı kanallar 
vasıtasıyla gönderilmektedir. Tel Aviv sakinlerinin % 60’ından fazlası 
sisteme kayıt yaptırmış durumdadır. 13 yaş ve üzerindeki tüm Tel Aviv 

Akıllı Şehir Tel Aviv
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sakinleri kentin geneline yayılmış kayıt merkezlerine 
gelerek sisteme dahil olmaktadır. Farklı belediye 
departmanlarında çalışan 250’den fazla kişi, sistem-
deki kişiye özel bilgi ve hizmetleri güncellemek için 
DigiTel platformuna veri girmektedir. Tel Aviv, DigiTel 
projesine sayesinde, 2014’te Barselona’da gerçekleş-
tirilen Akıllı Şehirler Fuarı’nda (Smart City Expo) “en 
akıllı şehir” seçilmiştir.

Belediye, aynı zamanda Digitel aracılığıyla yurttaş 
katılımını da teşvik etmektedir: kent sakinleri etkin-
liklerin ve aktivitelerin yerlerini saptamakta, sorunları 
bildirmekte ve bilgileri ellerinin altında yönetebil-
mektedir. Projenin bir parçası olarak, belediyenin 
veritabanları halka açılmış, akabinde açık verileri 
temel alarak halkın kullanımına uygun bir mobil 
uygulama geliştirilmesi konusunda yarışma gerçek-
leştirilmiştir. Belediye, sosyal medyayı, karar alma 
süreçlerine katılımı sağlama ve toplumu güçlendir-
meye yönelik bir platform olarak da aktif bir şekilde 
kullanmakta ve iView sistemiyle, mekansal ve coğrafi 
bilgileri herkese açık ve kolayca kullanılabilir bir hale 
getirmektedir. 

Ayrıca son iki yılda halkın kararlara katılım süreci dijital 
kanallarla gerçekleştirilmektedir. Örneğin, ana plaj 
şeridinin tasarımı ve gençler için belediye master 
planının hazırlanması gibi. Kent Meydanında Yuvar-
lak Masalar etkinliğiyle, kent sakinler, ulaşım, eğitim, 
güvenlik ve emniyet, sürdürülebilirlik, kültür ve spor, 
kamusal alanlar, toplum ve refah gibi kent yaşamı 
doğrudan ilgilendiren konularda hem fiziksel ve hem 
de çevrimiçi olarak çözüm önerileri sunmaya davet 
edilmiştir. Bu sürecin bir sonunda elde edilen bilgiler, 
belediyenin yıllık çalışma planlarına dahil edilmiştir. 
Bunun yanı sıra, belediye, bir mahalledeki yaşam 

kalitesini iyileştirmek için belirli bir bütçe ayırmakta ve 
mahalle sakinleri paranın nasıl harcanacağına yal-
nızca online olarak karar vermektedir. Nereye-hangi 
ağacın dikileceği, tezgahların nereye yerleştirileceği, 
kaldırımların tamir edilmesi gerekip gerekmediği 
gibi konularda mahalle sakinlerinin fikir önermeleri 
istenmekte, sürecin sonunda yurttaşlara, uygulamaya 
geçirilen kararlar hakkında bilgi verilmektedir.

Digitaf

438.820 kişilik Tel-Aviv nüfusunun 45.793’ünü 3 yaşın-
dan küçük çocuğu olan ebeveynler oluşturmaktadır. 
Bu yaş aralığındaki çocuklar, 3 yaşında başlamakta 
olan belediyenin eğitim sistemine değil olmadıkları ve 
özel bir gündüz bakımından faydalanabildikleri için 
belediye ve anne-babalar arasında yeterli iletişim ka-
nallarının bulunmamaktadır. Bu, ebeveynlerin yeni bir 
yaşam dönemine uyum sağlamaları, desteğe ihtiyaç 
duymaları, erken çocukluk döneminin yüksek maliyet-
leriyle uğraşmaları ve belediyenin sunduğu hizmetleri 
bilmemeleri nedeniyle zorlu bir aşamadır. Bu nedenle 
belediye, etkinlikler ve topluluk aktiviteleri hakkındaki 
güncellemelerden çocukları için önemli kişisel sağlık 
ve bakım bilgilerine, ebeveynlerin ihtiyaç duydukları 
tüm bilgileri tek bir yerde bulabilecekleri, belediyenin 
ücretsiz “Digi-Tel” platformunun bir parçası olan, “Digi-
Taf”i oluşturmuştur. 

Digidog 

Her 17 kent sakininden birinin köpek sahibi olduğu Tel 
Aviv, kişi başına düşen dünyadaki en yüksek köpek 
oranına sahip şehirdir. Tel Aviv’deki sahipli köpekler, 
70 halka açık köpek parkının tadını çıkarmaktadır. 
Kentte, kilometrekare başına 1.3 köpek parkı düşmek-
tedir. Belediyenin ücretsiz “Digi-Tel” platformunun 
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bir parçası olan Digidog, açık hava etkinlikleri, 
kültürel kurumlar, spor ve boş zaman etkinlikleri 
için indirimlerle şehirdeki etkinlikler ve olaylarla 
ilgili güncellemeler sunmanın yanı sıra kent sa-
kinlerine, köpekleri için özel etkinlikler, belediye 
veterinerinden güncel bilgiler ve bir sonraki aşı 
hakkında hatırlatmalar da sağlamaktadır.

Tel Aviv Mobil Uygulaması

Hem kent sakinleri hem de turistler için geliştirilmiş 
olan mobil uygulama, kent genelinde boş zaman 
aktivitelerini, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleri-
ni, sinemalar ve kafeleri bulmayı kolaylaştırmakta, 
nereden bisiklet kiralanabileceğini  (“Tel-O-Fun” 
bisiklet paylaşım sistemi) ve istasyondaki bisiklet 
sayısını göstermekte ve arızaların bildirilebilme-
sine imkan tanımakta, en yakın otopark, dolu 
olup olmadığı, ne kadar otopark ücreti ödenece-
ği, otoparkın çalışma saatleri vs. gibi bilgileri de  
içermektedir.

106 Kaza Mobil Uygulaması

Ekim 2017’de başlatılan i 106 kaza mobil uygula-
ması, Tel Aviv Yafo’da kazaları bildirmeye imkan 
tanımaktadır. Bu konuma dayalı uygulamada, 
kullanıcılar kazanın en fazla beş fotoğrafını yükle-
yebilmekte ve en sık görülen kazalar listesinden 
seçim yapabilmektedir. Ayrıca uygulama, kazanın 
son durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunmak-
tadır. Uygulama kent sakinlerinin araçlarının çekili 
olup olmadığını kontrol etmeni sağlamakta ve 
çekildiği durumlarda yerini, oraya nasıl ulaşaca-
ğını ve serbest bırakılması için ne kadar maliyet 
ödeyeceğini de bildirmektedir.

WIFI

Tel Aviv, İsrail’in kamusal alanda en geniş kablosuz 
internet dağıtımına sahip kenttir. Hizmet, kent 
sakinleri, ziyaretçiler ve turistler de dahil olmak 
üzere tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sağlan-
maktadır. Sahilde, bulvarlarda ve sokaklarda, 
şehir meydanlarında ve parklarda olmak üzere 
kent genelinde 100 WiFi alanı oluşturulmuştur ve 
sayının artırılması için çalışmalar devam etmek-
tedir. Kablosuz ağın kullanımı basit ve kolaydır; 
önceden kayıt olmaya veya kişisel bir bilgi girme-
ye gerek yoktur.

Okullarda Teknolojik Yenilikler

Tel Aviv’in okul sistemi kentteki tüm ilkokulları (56 
okul) kapsayan bir iletişim devriminin ortasında 
yer almaktadır. Program, öğrencilere dizüstü 
bilgisayar kitleri sağlamayı, sınıfları İnternet’e 
bağlamayı, derslikleri interaktif beyaz tahta ve 
projektör ile donatmayı, her öğretmen için bir 
bilgisayar sağlamayı ve okul ile öğrenciler ara-
sındaki iletişimi yönetmek için kullanılabilen bir 
öğretim platformu oluşturmayı içermektedir. 
Kentte yaşayan öğrenciler müfredatı görüntü-
leyebilmekte, o gün hangi ödevin verildiğini 
görebilmekte, öğretmenler ve akranlarıyla olan 
bağlantılarını yönetebilmekte, öğrenim mater-
yallerini görüntüleyebilmekte ve materyalleri 
kendileri için oluşturulmuş özel bir alana kayde-
debilmektedir.

Topluluk Merkezlerinde Teknolojik Yenilikler

Kent sakinlerinin yerel topluluk merkezlerinde 
sunulan dersleri doğrudan çevrimiçi sisteminden 
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görebilmesi ve maliyeti, eğitmeni gibi belirli bir sınıf hakkında genel bilgi-
leri alabilmesi mümkündür. Sistem, kentin her yerindeki belirli özelliklere 
ya da belli bir yaş grubuna göre bir sınıfın bulunmasına imkan tanıyan ileri 
bir arama kapasitesine sahiptir. Sınıflar için dijital kayıt ve çevrimiçi öde-
menin de yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Sosyal Medya

Tel Aviv-Yafo Belediyesi, kent sakinleri ve ziyaretçilerle olan iletişimlerini 
iyileştirmek için sosyal medyayı kullanma konusunda İsrail’in önde gelen 
yerel otoritelerinden biridir. Geçen dört yılda belediye, sosyal medya (Fa-
cebook, Twitter vb.) aracılığıyla on binlerce kent sakinine hizmet vermiş, 
böylece belediye hizmetlerine basit ve kolay bir erişim imkânı sağlamıştır. 
Belediyenin Facebook’daki paylaşımlarına yüksek oranda etkileşim sağ-
lanmakta ve kullanıcı tarafından üretilen içeriği teşvik eden aktivitelere 
büyük oranda katılım sağlanmaktadır. Örneğin, binlerce kullanıcı, beledi-
yenin LGBTİ onur haftasında oluşturduğu Instagram yarışmasına katılmış 
ve sonunda kent sakinleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan Orta-
doğu’daki en büyük gökkuşağı bayrağı basılmıştır. Belediye sosyal med-
yayı, karar alma süreçlerine halkı dahil etmek için bir platform olarak da 
kullanmaktadır.

Açık Veri

Belediye, halka sağlanan bilgilerin erişilebilirliğini ve şeffaflığını artırmaya 
yönelik politikasının bir parçası olarak, gizli nitelikte olmayan belediye veri 
tabanlarına doğrudan erişim imkânı sunmaktadır. Topluluk meseleleri, 
kültür, halk sağlığı, bütçeler, istatistiksel veriler ve güvenlikle ilgili bele-
diye veri tabanlarındaki bilgiler halkın erişimine açılmış durumdadır. Bu 
doğrultada, Tel Aviv, yakın zamanda yeni bir açık veri sitesi oluşturmuştur. 
OpenData TLV’de bulunan veri setlerini okumak, analiz etmek ve indirmek 
tamamen ücretsizdir.

Açık Arşiv

Daha fazla bilgiyi kamuyla paylaşma politikasının ötesinde, belediye, kendi 
arşivlerini herkese açık hale getirmek için çok yıllı bir master planını baş-
latmıştır. Bu inisiyatifin bir parçası olarak, kentteki binaların tüm inşaat 
planlarını içeren mühendislik arşivini halka ücretsiz olarak sunulmuştur. 
Amaç kentsel gelişmeyi teşvik etmek ve kent sakinlerini bizzat belediyeye 
gelme zahmetinden kurtarmaktır. Taranan inşaat planları, binanın mimari 
tasarımını, çeşitli izin belgelerini (T4, imar izinleri, kod uyum sertifikaları), 
inşaat ruhsatı başvurularını ve bilgi dosyalarını içermektedir. 

iView (GIS)

Belediye coğrafi bilgi sistemi iView; inşaat, ulaşım, topluluk, turizm, eğitim, 
sanat gibi pek çok alandaki mekansal bilgileri halkın erişimine açmaktadır. 
Kent sakinleri, okullar, parklar, eczaneler, topluluk merkezleri, kamusal 
alandaki heykeller gibi mahalleleriyle ilgili tüm coğrafi bilgileri görüntü-
leyebilmektedir. Mühendisler, bloklar, parseller, elektrik ve su altyapıları 
gibi teknik yapıları, belirli bir imar planını ve onunla bağlantılı belgeleri 
inceleyebilmektedir. Turistler, sistem sayesinde, otelleri, plajları, kültür ve 
eğlence merkezlerini kolayca bulabilmektedir. iView, herhangi bir eğitim 
gerektirmeyen, özellikle kullanıcı dostu arayüzü olan, yüksek performanslı 
bir sistemdir.



Tel Aviv Kent Profili (İsrail)

Tel Aviv Global

Tel Aviv Global, kentin küresel konumunu pekiştirmek amacıyla Tel Aviv-Yafo 
Belediye Başkanlığı Ofisi tarafından başlatılan bir girişimdir. 2010 yılında 
Tel Aviv-Yafo Belediyesi, Tel Aviv’i, inovasyon konusunda uzmanlaşmış 
önde gelen bir uluslararası iş merkezi ve küresel bir şehir olarak konum-
landırmak için tasarlanmış bu yerel-ulusal girişimi başlatmıştır. Girişimin 
amacı, yabancı şirketleri, startupları, ziyaretçileri, öğrencileri ve uluslara-
rası etkinlikleri şehre çekerek ekonomik büyüme yaratmak ve Tel Aviv’in 
inovasyon ve girişimcilik konusunda küresel bir iş merkezi, kentsel turizm 
konusunda önde gelen bir yer ve dünya çapında lider bir marka şehir 
olmasını sağlamaktır.

Tel Aviv Global, doğrudan Tel Aviv Belediye Başkanlığı Ofisi bünyesinde 
yönetilen bir belediye şirketidir. CEO’su Eytan Schwartz’dır. Birincil hedefi, 
kenti dünya için daha erişilebilir bir hale getirmeye ve kentin, yerel, ulusal 

ve özel ortaklarla işbirliği içinde, küresel alanda ciddi bir sıçrayış gerçekleş-
tirmesini kolaylaştırmaya yöneliktir. Şirket, küresel bir ekonomik büyüme 
için gerekli olan altyapıyı oluşturan üç temel ayağa  odaklanmaktadır: (1) 
Ekonomik Kalkınma, (2) Turizm, (3) Küresel İletişim

Son on yılda Tel Aviv, kürsel bir marka olarak önemli adımlar atmıştır. Tel 
Aviv’in “Beyaz Şehri” nin bir UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesinden sonra 
şehre çok sayıda yeni ziyaretçi çekmek için gerekli altyapı oluşturulmuştur. 
Küresel bir kent olma amacıyla,  ilerleyen yıllarda kentteki yabancı ziyaret-
çilerin sayısını iki katına çıkarmayı başaran “Milyon More” stratejisi kapsa-
mında, önemli bir potansiyel taşıdığı düşünülen üç yeni kitleye odaklanıl-
mıştır: İş amacıyla gelenler, tatilciler ve yabancı öğrenciler.  Ayrıca, kentin 
küresel bir inovasyon merkezi olarak gelişmesine yardım etmek amacıyla, 
uluslararası girişimcileri, yatırımcıları ve startupları değer yaratmak, engel-
leri ortadan kaldırmak ve bir dizi teşvik oluşturmak yoluyla kente çekmek 
hem yerel hem de ulusal bir çaba haline gelmiştir.

Akıllı Turizm 

Tel Aviv Global, hem Tel Aviv’in ünlü startup ekosistemini hem de küresel bir 
turizm merkezi olarak ününü geliştirmeye odaklanmıştır. Akıllı Turizm, bu 
iki hedefin buluştuğu yerdir.

Akıllı Turizm Girişimi: Tel Aviv Global, son birkaç yıldır çeşitli seyahat ve 
turizm startuplarıyla çalışmaktadır. Bu doğrultuda,  yerel turizm işletme-
lerinin daha dijital bir anlayışa hakim olmasına yardımcı olacak yeni bir 
girişim başlatmıştır. Akıllı Turizm Girişimi’yle, Tel Aviv’de oluşturulan turizm 
teknolojilerinin kentin fiziki turizm altyapısına entegre edilmesi planlan-
maktadır. Girişimin, başlangıç seviyesindeki odak noktası yerel turizm 
işletmeleri olacak, daha sonraki aşamada ise şehrin altyapısına odaklanıla-
caktır. Akıllı Turizm Girişimi kapsamında, (1) akıllı turizmin yararları konu-
sunda bilgilendirmede bulunulması ve eğitim verilmesi, (2) Akıllı turizmin 
kent genelinde mikro (oteller, restoranlar vb.) ve makro (kentin altyapısı 
vb.) düzeylerde geliştirilmesi ve sürdürülmenin teşvik edilmesi, (3) turist 
memnuniyetinin takibi ve analizinin yapılması hedeflenmektedir. 
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Uluslararası Akdeniz Turizm Pazarı (IMTM): 
Ortadoğu’daki en büyük uluslararası turizm 
fuarı olan Uluslararası Akdeniz Turizm Pazarı 
(IMTM), her yıl Tel Aviv’de gerçekleşmektedir. 
Fuar, İsrail’in turizm pazarının hemen hemen 
her alanını temsil eden katılımcılara sahiptir. 
Ayrıca , yurtdışı destinasyon ve organizasyon-
ları temsil eden pek çok katılımcı bulunmak-
tadır. 2014 yılında, Tel Aviv Global, fuarda çok 
sayıda seçkin akıllı turizm startupının içeren 
bir ‘Startup Bulvarı’ kurmuştur. Girişimin ba-
şarısını takiben, 2015 yılında çok daha fazla 
sayıdaki akıllı turizm startupı ‘İnovasyon Do-
me’da sergilenmiştir.

Belediye Başkanlığı Akıllı Turizm Ödülü: Tel 
Aviv Global ve Tel Aviv-Yafo Belediyesi tarafın-
dan verilen Belediye Başkanlığı Akıllı Turizm 
Ödülü, akıllı turizm alanındaki inovasyonu 
teşvik etmeyi ve akıllı turizm startuplarına 
destek vermeyi amaçlamaktadır. Web, mobil 
ve diğer dijital çözümler geliştiren akıllı turizm 
startupları, Belediye Başkanı Akıllı Turizm 
Ödülü kapsamında yer almaktadır.

Akıllı Turizm Buluşmaları: İsrail’deki ve yurt-
dışındaki seyahat endüstrisindeki önemli 
figürlerin ilham verici konuşmalarını  içeren 
buluşmalar, girişimciler, geliştiriciler, yatırım-
cılar, önde gelen endüstri temsilcileri ve akıllı 
turizm camiasının diğer üyeleri ile bağlantı 
kurmaya fırsat tanımaktadır.

Ortak Çalışma Alanı Pilot Projesi: Tel Aviv 
Global, startupların düşük maliyetli, pay-
laşımlı çalışma alanlarına olan ihtiyacını 
anlamakta ve şu anda akıllı turizm alanında 
çalışan startuplara ortak çalışma alanı sağla-
mak için bir pilot proje hazırlamaktadır. Proje, 
kurulum aşamasındaki akıllı turizm startup-
larına ofis alanı sunmayı ve ofis ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamın-
da, şehrin akıllı turizm girişimlerini tek bir 
çatı altında çalışarak birbirinden kopararak, 
birbiriyle kaynaşarak, ağ kurarak ve yenilik 
yapmaktır.

Odak Gruplar:  Tel Aviv Global tarafından 
hayata geçirilen haftalık “Jaffa Lounge” etkin-
liği, turistleri, Tel Aviv’in kültürel ve inovatif 
ortamına çekmektir. Akıllı turizm startupları 
ile turistlerin biraraya gelerek yüz yüze gö-
rüştüğü etkinlikte, turistlere yerel startup 
ekosistemi hakkında içeriden bir bakış açısı 
sunulmakta ve girişimcilerin hedef pazar-
larıyla doğrudan temas kurmalarına fırsat 
tanınmaktadır. Etkinlik, akıllı turizm startup-
ları için,  hedef pazarla karşılaşmaları, çözüm-
lerini tanıtmaları ve gerçek hayattaki potan-
siyel kullanıcılardan geribildirim almaları için 
mükemmel bir ortam yaratmaktadır.
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Tel Aviv-Yafo, kültür, eğlence, mutfak, ticaret ve finans 
konusunda yerel ve küresel bir merkez niteliği taşımak-
tadır. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip 
olan kent, ikliminin (yılda yaklaşık 300 gün güneşli), 
tanınmış bir gece hayatının ve uzun ve güzel bir kıyı 
şeridinin keyfini sürmektedir. Seyahat rehberi Lonely 
Planet’in ziyaret etmeye değer şehirler listesinde Tel 
Aviv üçüncü sırada yer almıştır. Tel Aviv, dünyada 
teknolojiye meraklı ve girişimci genç yetenekler için 
oldukça ideal bir yerdir.

Çok sayıda istihdam olanağı ve kariyer seçeneği barındı-
ran Tel Aviv-Yafa, inovasyon, yaratıcı endüstri ve tek-
noloji konusunda oldukça canlı bir uluslararası merkez 
durumundadır. Aynı zamanda, ülkenin iş dünyasındaki 
kalbi olan şehir, Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’na, 

ulusal sigorta şirketlerine, yatırım bankalarına ve 
finans kuruluşlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Tel Aviv-Yafa, teknoloji ve inovasyon konusunda dün-
yanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiş-
tir. Küresel çapta girişim ekosistemlerini analiz eden 
Compass’ın, 2015 yılında yayınladığı  “Global Startup 
Ecosystem Ranking” adlı raporunda dünyanın önde 
gelen girişim merkezlerinden biri olarak gösterilmiş-
tir. Kentin inovasyon ekosistemi; yerel ve uluslararası 
girişimciler, yatırımcılar, uluslararası Ar-Ge kuruluşla-
rı ve inovasyon merkezlerinden oluşmaktadır.

Tel Aviv şehrinde 900’den fazla yüksek teknoloji şir-
keti bulunmaktadır. Küresel firmaların birçoğu ve 
mevcut yerel şirketler, şehrin kuzeyinde yer alan 
ve yüksek teknoloji geliştirme bölgesi olan Ramat 
Hahayal’da yoğunlaşmaktadır. Eski yerleşim yerle-
rinden olan ve sahilden birkaç dakika uzaklıkta yer 
alan Rothschild Bulvarı ise şık kafe ve restoranların 
yarı sıra yüzlerce startup’a, kuluçka merkezlerine ve 
ortak çalışma alanlarına en sahipliği yapmaktadır.

Tel Aviv - Yafo Belediyesi, yerel inovasyon ve startup 
ekosistemini desteklemeyi taahhüt etmektedir. 
Belediye, bu ekosistemi destekleme ve başarısını 
devam ettirme çabalarının bir parçası olarak, yerel 
teknoloji girişimleri ve çeşitli belediye departmanla-
rı arasındaki etkileşimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir 
programı başlatmıştır. Programın amacı, startuplarla 
belediye arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, beledi-
yeyle işbirliği yapmka isteyen startuplar için çalışma 
usulleri oluşturmak, belediyenin işletmelerle ilgili 
hizmetlerinin startuplara etkin bir şekilde sunulma-
sını sağlamak ve soru, talep ve işbirliği fırsatları için 
bir irtibat noktası oluşturmaktadır.

İş Hayatı
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Bir Startup Kenti Tel Aviv

Tel Aviv’de, 1.700’den fazla startup bulunmakta olup her 
300 kent sakinine bir startup düşmektedir. Kentte, 
startuplar için yaklaşık 100 ortak çalışma alanı, pek çok 
kuluçka merkezi ve program mevcuttur. Yakın zamana 
kadar, belediye ile startuplar arasında yeterince güçlü 
bir bağ bulunmamaktaydı. Bu nedenle, belediye, star-
tuplarla olan iletişimini güçlendirmek için harekete 
geçmiştir. 

• Startup Görüşmesi: Buradaki fikir, kentteki startup 
topluluğunun tüm ihtiyaçların hızlı ve doğru yanıt 
verebilmek için bir temas noktası oluşturmaktır. Bu 
doğrultuda, şu ana kadar, 100’e yakın startupla bir 
araya gelinmiştir. Böylece, veri, deneylerin ve pilot 
uygulamaların yapılacağı yerler, su, ulaşım gibi belirli 
bir konuda belediye uzmanıyla görüşme gibi startup-
lardan gelen çeşitli taleplerin kolayca karşılanması 
sağlanmıştır.

• “Bir fikrim var”: Bu projede, zorlukları ve sorunları 
gerçekten tanıyan kişilerin sahada çalışanlar olduğu 
temel varsayımından yola çıkılmıştır. Bu insanlar her 
ne kadar alanı en iyi  bilen kişiler olsalar da teknolojik 
çözümler geliştirebilecek yeterlilikte değillerdir. Öte 
yandan, kentte, eğitim sistemi, hastaneler ve sosyal 
hizmetler gibi alanlardaki sorunlara çok vakıf olmayan 
birçok teknolojik girişimci bulunmaktadır. “Bir fikrim 
var” projesi, bu iki tarafı bir araya getirme düşüncesin-
den doğmuştur. Temel amaç, alan çalışanları tarafından 
sağlanacak bilgiler doğrultusunda, gerçek ihtiyaçlara 
yönelik, teknolojik girişimciler tarafından ürünler ve 
çözümler geliştirilmesidir. 

• Buluşmalar: Startup topluluğu ve belediye arasında 
bir arayüz oluşturmak fikriyle ortaya çıkmıştır. Buluş-

maların temaları; “Akıllı Kent Kavramının Bir parçası 
Olarak Eğitim”, “Yaşlılar Arasındaki Yalnızlığı Gidermek 
İçin Teknolojik Çözümler” gibi her zaman akıllı şehir 
konseptiyle alakalı konulardır.

• Tel Aviv İş Dünyasına Hoş Geldiniz Paketi: Bu hoş 
geldiniz paketi, ofislerini Tel Aviv’e taşımak isteyen 
ve/veya Tel Aviv’deki ticari faaliyetlerini genişletmek 
isteyen yabancı girişimcilere ve şirketlere yöneliktir. 
Girişimlere, yeni iş konumlarını, uygun bir başlangıç 
fiyatıyla test etme fırsatı sunulmaktadır. Hoşgeldiniz 
paketi, girişimcilerin 300 $’dan başlayan fiyatlarla, 
üç ay boyunca, ortak çalıma alanın kullanımı, ko-
naklama yeri bulma konusunda yardım, Tel-O-Fun 
şehir bisikletine abonelik, yerel startuplarla iletişim 
konusunda destek gibi hizmetlerden yaralanmasına 
imkan tanımaktadır. 

• İnovasyon Konaklama Programı: Program, Tel Aviv 
Global öncülüğünde, dünyanın dört bir yanındaki 
yeni kurulum aşamasındaki startupların ve bireysel 
girişimcilerin Tel Aviv’in inovasyon ortamına girmele-
ri için tasarlanmıştır. İlgilenen girişimciler, 1 haftadan 
3 aya kadarlık bir süre için programa katılmak için 
başvurabilmektedir. İnovasyon Konaklama Programı 
katılımcılarına, yerel bir ortak çalıma alanında bir yer, 
uygun bir kısa vadeli konakla yerine yerleşme konu-
sunda yardım, bir ağ oluşturma ve doğru endüstri 
kuruluşlarıyla temas kurma konusunda yardımcı 
olacak tavsiyeler, buluşmalara, atölyelere, hackat-
hon’lara ve diğer ilgili etkinliklere erişim, endüstri 
uzmanlarıyla birebir görüşme gibi çeşitli fırsatlar 
sağlanmaktadır. Program, ücretsiz olarak sunulmakta 
olup katılımcı girişimciler kendi uçak biletlerinde, 
konaklama ve yaşam masraflarından sorumludurlar.
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• Ayrıca Belediye, yeni oluşan yazılım geliştirme startuplarını teşvik etmek 
amacıyla, ofis ve hizmetlerin ücretinde %66 indirim sağlamaktadır.

Tel Aviv Hackathon*

Belediye, her yıl, akıllı ulaşım, akıllı topluluklar gibi kentin gündemiyle ilgili 
çeşitli konularda kentsel uygulamalar geliştirme yarışmasına ev sahipliği 
yapmaktadır. Yarışma, 27 saatlik bir Hackathon ile başlamakta ve son aşa-
maya beş grup seçilmektedir. Hackathon ile yarışmanın son aşaması ara-
sında gruplar geliştirdikleri ürünler üzerinde çalışmaya devam etmekte ve 
belediye uzmanlarından faydalanma ya da ortak çalışma alanlarını kullan-
ma gibi konularda belediyeden yardım ve destek almaktadır. Yarışmanın 
son aşaması, yüksek teknoloji startupları için dünyanın önde gelen etkin-
liklerinden biri olan DLD İnovasyon Festivali kapsamında yer almaktadır. 

İnovasyon Programı

2016 yılında Tel Aviv-Yafo Belediyesi tarafından başlatılan İnovasyon Prog-
ramı, 50 belediye şirketinin 12.000 çalışanı arasında, yenilikçi çalışmalar 
oluşturmak ve desteklemek amacıyla tasarlanmış benzersiz bir program-
dır. Bu yeni ve inovatif program kapsamında, farklı departmanlardan ve 
belediye şirketlerinden 30-35 kişi, fikirlerini kentsel süreçlere, politikalara 
ve programlara dahil edilebilecek yenilikçi ve uygulanabilir projelere 
dönüştürmek üzere, 3 aylık bir çalışmaya katılmaya davet edilmektedir. 
Bu girişim, kentteki sorunlara çözüm üretmek amacıyla beyin fırtınası ve 
işbirliği yapmak için hiçbir zaman etkileşime girmeyen belediye personeli 
için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Bu yenilikçi ve bütüncül yaklaşım sayesinde, günlük olarak Tel Aviv sakin-
lerine sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması 
konusunda anlamlı bir değişiklik yaratan yaratıcı çözümler üretilmiştir. 
Katılımcıların çözmeleri için önerilen zorluklar, belediyenin karşı karşıya 
bulunduğu güncel sorunlarla yurttaş anketlerinde ve geri bildirimlerinde 

ortaya çıkan yeni sorunlardan oluşmaktadır. Program sürecinde, her gru-
ba, ilgili özel sektör ve belediye uzmanlarından oluşan akıl hocaları (men-
törler) atanmaktadır. Program, 2016’da kurulduğu günden bu yana, 2.000 
belediye çalışanı ve 64 mentörle bir araya gelmiş ve bu süreçlerden  130 
yeni fikir ve finanse edilen ve uygulanan 6 proje ortaya çıkmıştır.

The Platform

The Platform, birçok önemli kent merkezi tarafından paylaşılan sosyal ve 
kentsel zorlukları çözmek için dünyanın dört bir yanından kentleri bir 
araya getirmeyi amaçlayan kentsel inovasyon odaklı uluslararası bir kuluç-
ka merkezidir. The Platform, 8200 Sosyal Girişim Programı’yla birlikte, Tel 
Aviv’in küresel ölçekte tanınan startup ekosistemini, donanımını ve bilgi 
birikimini, kentlerin temel toplumsal sorunlara yaklaşımını ve sorunları 
çözme şeklini değiştirecek şekilde kullanmayı hedeflemektedir. 

* Hackathon (ayrıca hack günü, hackfest ya da codefest olarak da bilinir) bilgisayar programcıları, grafik 
tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir 
şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir 
etkinliktir (Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hackathon).
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Ortak Çalışma Alanları

The Library (Girişimcilik ve İnovasyon Alanı)

Tel Aviv-Yafa Belediyesi’nin Ekim 2011’de girişimciler için oluşturduğu The 
Library, kentteki startupların yoğunlukta olduğu iş merkezinin kalbinde 
yer alan bir ortak çalışma alanıdır. Internet startuplarını ve teknoloji şir-
ketlerini geliştirmeye odaklanmış gruplar için ortak çalışma alanı ve bir 
merkez olma özelliği taşıyan The Library, ayrıca teknolojiyle ilgilenen genç 
vizyonerler için profesyonel bir altyapı sağlamakta, network oluşturma 
etkinlikleri ve buluşmalar düzenlemektedir. The Library, 60 kişilik çalışma 
alanına sahip olup, aylık ücreti kişi başı 76$’dır. En az iki en fazla dört ki-
şiden oluşan gruplar başvuruda bulunabilmekte, grupta en az bir kişinin 
Tel-Aviv sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmekte ve grup haftanın en 
az 4 günüde mekanı kullanacağını taahhüt etmektedir. Belediyenin Genç 
Yetişkinler Birimi tarafından yönetilen The Library, Tel Aviv’in startup eko-
sistemini güçlendirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Atidim 7

Kiryat Atidim, 1972’de, Tel Aviv’in o zamanki Belediye Başkanı Yehoshua 
Rabinovitz tarafından kurulmuş olup sermayesinin yarısı Tel Aviv Belediye-
si’ne, diğer yarısı Tel Aviv Üniversitesi’ne ait farklı şirketlerin ihtiyaçları için 
özel olarak hazırlanmış  ofis kiralama fırsatları sunan bir emlak şirketidir. 
Ramal Hahayal’ın sanayi bölgesinin kalbinde, birçok önde gelen yüksek 
teknoloji, medya, finans ve tıp şirketinin ofislerini içinde barındıran yakla-
şık 150.000 kiralık ofis içeren Atidim sitesi, İsrail’in en lüks yüksek teknoloji 
ve ticaret parkları arasında görülmektedir.

Atidim 7 Teknolojik Girişimcilik Merkezi, teknolojik projeler için kurulmuş 
olan yeni bir merkez, 30 girişimci kapasitesine sahip bir ortak çalışma ala-
nıdır. Merkezde, Henüz fon almamış olan yeni kurulmuş startuplara, geniş 
bir açık alan ile içerisinde toplantı odaları, oturma alanı ve mutfak bulunan 
birkaç kapalı “kuluçka alanı” sunulmakta olup Kiryat Atidim Teknopark’ın 
mentörleri, avukatlar ve ekonomistler tarafından danışmanlık hizmeti ve 
Teknopark’ta ofisi bulunan 100 şirket tarafından destek sağlanmaktadır. 
Merkez, Tel Aviv-Yafo Belediyesi Genç Yetişkinler Bölümü ve Tel-Aviv Küre-

sel Kent ve Turizm Girişimi tarafından Atidim Şirketi ve Tel Aviv Üniversitesi 
ile birlikte kurulmuş olup 7/24 kullanıma açıktır.

Mazeh 9

Son yıllarda Tel Aviv-Yafo, Akdeniz kültürü, canlı eşcinsel yaşamı ve startup 
ekosistemiyle “yaratıcı şehirler haritası” na geçerek dünya çapında tanınır 
hale gelmiştir. Nüfusunun üçte birinden fazlası   18-35 yaşları arasında yer 
alan Tel Aviv-Yafo, İsrail’in en genç şehridir. Ancak benzer pek çok kentte 
olduğu gibi “ global-lokal” tanınma ve büyümenin neden olduğu artan 
kiralar ve yüksek fiyatlar pek çok genç ve yaratıcı insanı kentin dışına it-
mektedir.

2011’de, “Sivil Toplumun Katılımı”, “Konut ve Yaşam”, “Eğitim ve İş”, “Sanat ve 
Yaratıcılık”, “Belediye Bilgilerine Erişilebilirlik”, “Göçmen Entegrasyonu” gibi 
temel konularda, zorlukları belirleyen ve uygulanabilir çözüm önerileri 
sunan yeni bir “Gençlik Politikası” yürürlüğe girmiştir. Mazeh 9 - Genç 
Sakinler İçin Yaşam Alanı, bu politikanın bir tezahürü niteliğindedir.

Mazeh 9, Tel Aviv’de genç ve yaratıcı kişilerin fikirleri ve faaliyetleri için kul-
lanabilecekleri dinamik bir yapıdır. Dört katlı olan bina, herkese açık bir 
alanı, sosyal girişimciler için ekonomik olarak finanse edilen bir çalışma 
merkezini, genç sanatçılar için alanları, sergileme alanlarını, konut ala-
nını, çalışma alanlarını ve provalar için ayırtılabilen odaları içermektedir. 
Dahası, binada neler olacağına kendilerinin karar vermelerine izin veren 
çeşitli platformlar ve etkinlikler yoluyla, yaratıcı topluluklar desteklemekte 
ve onlarla işbirliği yapılmaktadır. Mazeh 9, yerel yönetim ile şehrin genç 
sakinleri arasındaki normatif ilişkiyi değiştirmeyi hedeflemektedir.
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Eşcinsel / LGBTİ Onur Haftası, yirmi yıla yaklaşan bir süredir, Tel Aviv şehrinin 
en önemli kültürel, toplumsal ve uluslararası etkinliklerinden biri olarak ön 
plana çıkmaktadır. Tel Aviv, Eşcinsel / LGBTİ Onur etkinlikleri düzenleyen 
İsrail’deki ilk şehirdir. Tel Aviv Pride olarak anılan ve her yıl Haziran ayının 
ikinci haftası çeşitli etkinliklere düzenlenen bu organizasyonda, çoğunluk-
la kutlamalara yer verilirken kimi zaman siyasi eylemler de yaşanmaktadır. 
On dokuzuncusu 2017’de düzenlenen Eşcinsel Onur Yürüyüşünün 2017 
yılı teması, “biseksüel görünürlülüğü” olmuş olup yürüyüş, “İşgalde onur 
yoktur” sloganıyla, İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’yi işgalini protesto etmek 
için durduran İsrailli LGBTİ aktivistlerin eylemine ve takiben polis müdaha-
lesiyle aktivistlerin dağıtılmasına da sahne olmuştur. 

 

Bir yurttaş girişimi olan Aguda: İsrail Gay, Lezbiyen, Biseksüel, Transeksüel 
Derneği’nin öncülüğünde, 1979’da uluslararası katılımcıların da olduğu 
bir konferans düzenlenmiştir. Yine aynı yıl yapılan LGBTİ hakları için yapı-
lan protesto niteliğindeki yürüyüş İsrail’de düzenlenen ilk Onur Yürüyüşü 
olarak kabul edilmektedir. Konferans ve yürüyüşe, toplumun farklı kesim-
lerinden olumlu ve olumsuz tepkiler gelmiştir. Onur Yürüyüşü’nün dü-
zenli ve programlı olarak düzenlenmeye başlanması yaklaşık 20 yıllık bir 
mücadelenin sonucunda mümkün olmuştur. Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nün 
düzenlenmeye başlandığı 90’lı yıllarda; LGBTİ bireylere dönük şiddet, 
zorbalık, istismar ve ayrımcılığa karşı verilen mücadeleyi desteklemek ve 
yaygınlaştırmak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği fark etmeksizin tüm 
yurttaşlara eşit haklar sağlanması, LGBTİ görünürlülüğünün artması, LGBTİ 
topluluk ruhunun yaratılması, olumsuz toplumsal yargıların kırılması ve 
benzeri siyasi ve toplumsal taleplerin ön plana çıktığı yürüyüşler zaman 
içersinde yerini kutlamaların ağırlıkta olduğu ve Onur Haftası etkinlikle-
rine bırakmıştır. Tüm bu süreç içersinde etkinliklerin düzenleyicisi konu-
munda bulunan dernek, bağış ve üyelik aidatlarıyla etkinliklerin masraf-
larını karşılamaya çalışmasına karşın, zaman içinde etkinlik sayısındaki 
ve etkinliklere katılan kişi sayısındaki artış nedeniyle, mali bir güçlükle 
karşılaşmıştır. Etkinliklerin güvenlik masraflarının karşılamak için yeterli 
ticari destekçi bulunamaması nedeniyle 2006’da bir program gerçekleş-
tirilememiştir. Bunun üzerine Tel Aviv – Yafa Belediyesi, Onur Yürüyüşü ve 
Onur Haftası etkinliklerinin düzenleyicisi olma kararı almış ve 2007’deki 
etkinlikler belediyenin hamiliğinde düzenlenmiştir. 2007 ve 2008’de dü-
zenlenen etkinliklerin masrafları, belediyenin ön görülmeyen masraflar 
bütçesinden karşılanmış, 2009 yılı itibariyle ise Onur Yürüyüşü ve Onur 
Haftası etkinliklerine ilişkin masraflar belediyenin olağan bütçesine dâhil 
olmuştur. 2008’deki Onur Yürüyüşü ve Onur Haftası etkinlikleri, şehir mer-

Bir LGBTİ şehri olarak Tel Aviv

2016 Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nden bir kare
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kezindeki halka açık en büyük parklardan biri olan Meir Parkı’nın içinde 
yer alan Tel Aviv Belediyesi LGBT Toplum Merkezi’nin açılışıyla başlamıştır. 
Yürüyüş ve etkinlikler, bugün, birçok ticari destekçi ve Tel Aviv – Yafa Bele-
diyesi tarafından desteklenmektedir.

Asya ve Ortadoğu’nun en geniş katılımlı onur haftasının düzenlendiği Tel 
Aviv’deki, 2017’deki etkinliklere, 30.000’i yabancı ziyaretçiler olmak toplam 
200.000 kişi katılım göstermiştir. On dokuzuncusu 2017’de düzenlenen 
Eşcinsel Onur Yürüyüşünün 2017 yılı teması “biseksüel görünürlülüğü” 
olmuş olup yürüyüşü, “işgalde onur yoktur” sloganıyla İsrail’in Batı Şeria ve 
Gazze’yi işgalini protesto eden durduran İsrailli LGBTİ aktivistlerin eylemi-
ne ve takiben polis müdahalesine de sahne olmuştur. 

 Tel Aviv Belediyesi LGBTİ Toplum Merkezi Şehir merkezinde bulunan 
Meir Parkı’nın içinde, daha önceleri bir okul ve takiben de bir STK ve eği-
tim kurumu tarafından kullanılan, 1920’lerde yapılmış Bauhaus tarzı bir 
yapı içinde faaliyetlerini sürdüren LGBTİ Toplum Merkezi, bir bahçe duvarı 
veya çit ile çevrili olmaması nedeniyle doğrudan parkla iç içedir. Merkezin 
faaliyet gösterdiği bu tarihi yapının tadilatı ve dönüşümü için, Tel Aviv 
– Yafa Belediyesi, 4 milyon Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 4,4 milyon TL) harca-
mıştır.

Merkezin giriş katında ve terasında, herkesin kullanımına açık bir cafe bulun-
makta olup yine giriş katta bir oditoryum, resepsiyon, cinsiyetsiz tuvaletler 
yer almaktadır. Diğer üç katta ise, toplantı ve etkinlik odaları, çocuklar için 

2015 Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nde Tel Aviv – Yafa Belediye Başkanı Ron Huldai (İşçi Partisi), 
yürüyüş katılımcılarıyla birlikte

Tel Aviv Onur Yürüyüşü zaman zaman protestolara da tanıklık 
ediyor: “Hiçbir gökkuşağı, İsrail Apartheidının utancını örtecek 
kadar büyük değil.” yazılı pankartı taşıyan yürüyüş katılımcıları
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kapalı bir oyun alanı, tiyatro toplulukları için 
prova odası, birçok farklı LGBTİ kuruluşunun 
büroları ve kamuya ait bir sağlık kuruluşu 
olan Clalit Sağlık Hizmetleri’nin, özellikle 
LGBTİ bireylerin ihtiyaçları üzerine odakla-
nan ama herkesin kullanımına açık bir klinik 
hizmet vermektedir. Yapıyı çevreleyen bahçe 
içinde, 2009’da, Aguda: İsrail Gay, Lezbiyen, 
Biseksüel, Transeksüel Derneği’nin bir şube-
sine yapılan saldırıda yaşamını yitiren iki kişi 
ve Nazi Almanyası’nda LGBTİ bireylere yöne-
lik işlenen suçların kurbanlarını anmak üzere 
anıtlar bulunmaktadır. 

 Merkez, birçok farklı kuruluşun yanı sıra, İsra-
il’in üç büyük LGBTİ sivil toplum kuruluşu 
olan, Hoshen, Onur Gençlik Kuruluşu ve 
Aguda: İsrail Gay, Lezbiyen, Biseksüel, Tran-
seksüel Derneği’nin faaliyetlerine yer ver-

mektedir. Heteroseksüel ve LGBTİ oyuncular, oyun yazarları, yönetmenlerden oluşan, 2011’de kurulan TA-
HAL Tiyatro Topluluğu, LGBTİ topluluğunu ve diğer azınlık gruplarını ilgilendiren konularla ilgili çalışmalar 
yürüten bir sanat kolektifi olarak, merkezde birçok etkinlik düzenlemiştir. Merkezde, heteroseksüel ya da 
LGBTİ ebeveynleri olan çocuklar ile aileleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik etkinliklere yer veril-
mektedir. Merkez, LGBTİ ebeveynlere ve çocuklarına yönelik, özel gereksinimleri doğrultusunda, destek 
hizmetleri de sunmaktadır. Merkezin 7 kişiden oluşan danışmanlık ve tedavi birimi, ihtisaslaşmış psikolog 
ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşmaktadır. Bu birim, LGBTİ topluluğu ile sınırlı olmamakla beraber bü-
yük ölçüde LGBTİ bireyler için, bireysel terapiler, çift ve aile terapileri düzenlemektedir. Bu birim, 2015’ten 
bu yana, hem profesyonellere hem de kamuya açık,  çeşitli konu başlıklarına yer verilen “Sağlıklı Bedende, 
Onurlu Ruh” etkinliğini düzenliyor. Merkezin, sağlık kliniğinde, LGBTİ bireylerin sıklıkla yaşadığı sorunlara 
ilişkin uzun yıllar çalışma yürütmüş olan iki deneyimli aile hekimi çalışmaktadır.     

            2004’te yapılan bir araştırmadan yola çıkılarak, LGBTİ topluluğunun ihtiyaçlarına yönelik bir merkezin 
kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, merkezin altı alanda faaliyet göstermesi 
ön görülmüştür. Merkezde, (1) tiyatro, dans ve müzik gösterileri vb. etkinlikleri kapsayan kültürel prog-
ramlara; (2) sosyal etkinliklere; (3) LGBTİ gençlere, LGBTİ bireylerin ailelerine, dini gruplara, transeksüellere, 
yaşlılara, HIV taşıyıcısı / pozitif bireylere vb. toplumsal gruplara göre yönelik topluluk etkinliklerine; (4) 
hukuki, tıbbi, psikolojik destek, acil yardım ve çocuk bakımı vb. destek hizmetlerine; (5) açık ders ve atöl-
yelere; (6) rekreasyonel faaliyetlere yer verilmektedir. 

Tel Aviv – Yafa LGBTİ Toplum Merkezi Binası

Merkezin düzenlediği etkinliklerden görseller: Sırasıyla, 
aile-çocuk etkileşim ve güçlendirme etkinliği ve 15-
23 yaş arası gençler için video atölyesi.
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Ülkenin kozmopolit merkezi olan Tel Aviv-Yafo, İsrail’deki ya-
bancı elçiliklere, önde gelen kültür merkezlerine, ticaret 
odalarına, İsrail İhracat Enstitüsü’ne, yerel ve küresel medya 
kuruluşlarına ve çok sayıda akademik ve finansal kuruluşa ev 
sahipliği yapmaktadır.

Tel Aviv-Yafa Belediyesi, dünya çapında çok sayıda şehir ve 
uluslararası organizasyonla yakın ilişkiler kurmakta, bu saye-
de küresel deneyim ve bilgi alışverişi sağlamaktadır. Buna ek 
olarak, Tel Aviv-Yafo, Paris, Barselona, Frankfurt, Viyana, Mos-
kova, New York, Philadelphia ve Pekin gibi dünyanın önde 
gelen 30 şehriyle kardeş şehirdir. Bilgi alışverişi ve AB’den 
projeler için fon alımı, belediyenin yanı sıra şehrin sakinleri 
ve ticaret kuruluşlarına da fayda sağlayan önemli kaynaklar-
dır. Ayrıca, bu uluslararası ilişkiler, turizmi teşvik etmekte ve 
Tel Aviv-Yafo’yu önemli bir küresel kent haline getirmektedir.

Tel Aviv -Yafa Belediyesi, AB Programları çerçevesinde, eğitim, 
ulaşım, yeşil yollar, enerji, çevre, su yönetimi, sürdürülebilir-
lik, güvenlik ve acil durum, sosyal hizmetler, kültürel etkinlik-
ler, kentsel gelişim, insan hakları ve barış gibi çeşitli faaliyet 
alanlarında çok sayıda projede yer almıştır. Ayrıca belediye, 
bir dizi Euro-Med bölgesel programlarına (Euro-Med Genç-
lik Değişim Projeleri, Euro-Med Gençlik Gönüllü Hizmeti ve 
Euro-Med Gençlik Eğitim ve Ağ Oluşturma Projesi) da dahil 
olmuştur.

 Tel Aviv -Yafa Belediyesi, halen, Avrupa kentlerinde bütüncül 
bir sürdürülebilir ve enerji verimli kentsel ulaşım stratejisinin 
uygulanmasını desteklemek ve değerlendirmek için bir AB 
girişimi olan CIVITAS 2move2 projesinin aktif üyesidir ve 
ayrıca proje konsorsiyumunda da yer almaktadır. 

Kardeş Şehirler

Buenos Aires, Arjantin (1988’den beri)

New York, Amerika Birleşik Devletleri (1996’dan beri)

Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri (1967’den beri)

São Paulo, Brezilya (2004’ten beri)

Gazze, Filistin (1998’den beri)

Almatı, Kazakistan (1999’dan beri)

Incheon, Güney Kore (2000’den beri)

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti (1995’ten beri)

Barselona, İspanya (1998’den beri)

Belgrad, Sırbistan (1990’dan beri)

Bonn, Almanya (1983’ten beri)

Budapeşte, Macaristan (1989’dan beri)

Cannes, Fransa (1993’ten beri)

Frankfurt, Almanya (1980’den beri)

Essen, Almanya (1992’den beri)

İzmir, Türkiye (1998’den beri)

Łódź, Polonya (1994’ten beri)

Kişinev, Moldova (2000’den beri)

Köln, Almanya (1979’dan beri)

Limasol, Kıbrıs (2000’den beri)

Milano, İtalya (1994’ten beri)

Moskova, Rusya (2000’den beri)

Uluslararası İlişkiler

Selanik, Yunanistan (1994’ten beri)

Sofya, Bulgaristan (1992’den beri)

Toulouse, Fransa (1962’den beri)

Varşova, Polonya (1992’den beri)

Viyana, Avusturya (2005’ten beri)
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