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Değerli arkadaşlar,  
 
İsrail Kültür ve Turizm tanıtım videosunu  aşağıdaki linki tıklayarak seyredebilirsiniz..  
 
Gerçekten Tüm dünyadan kopup gelmiş Yahudilerin 1948’de -topraklarını Filistinlilerden satın 
alarak- kurdukları bu küçük kozmopolit devletin ilginç rekorları var..  
 
En önemli rekoru nüfusuna oranla en çok Nobel ödüllü bilim adamı çıkarmış bir ülke..  
 
Gelişmişlik sıralamasında Dünyada 17. sırada (Türkiye 92. sırada).  
 
Nükleer silahlara sahip 10 ülkeden biri olan İsrael'in Hava kuvvetleri dünyada 5. sırada. 
 
ABD’de yaşayan 10 milyon dolayındaki Yahudi’nin çok etkili lobisi ile ABD-İsrail ilişkileri  
stratejik düzeyde bir ilişkidir. Avrupa'da yeni seçilen her Başkan veya Başbakanın ilk ziyaret ettiği 
yabancı ülkelerin başında gelir.. æ 
 
 

ISRAEL 

 

 

Medinat Yisra'el 

  

Devlet şekli :  Parlamenter Cumhuriyet (Henüz tam kapsamlı bir Anayasa 
yok, bir ölçüde Tevrat kuralları geçerli) 

Üyelik: BM (Birleşmiş Milletler) 

Başkent: Kudüs (Jerusalem) 

Resmi dil: Hebru ve Arapça 

Dinler: Çoğunlukla Musevi, İslam 

Alan: 22 bin km² (Trakya kadar..) 

Nüfus: 7,5 milyon (1,5 milyonu Arap) 

Yıllık nüfus artış hızı: % 1,6 (içe göçlerle birlikte) 

Kadın başına çocuk sayısı : 3,0  

Ömür beklentisi: Erkekler 80 yıl, kadınlar 84 yıl 

Para birimi:  1 Şekel = 100 Agorot (~50 kuruş) 

Ulusal gelir (GSMH) : 240 Milyar $ (32 bin $ /kişi/yıl) 

Ulusal gelir artış hızı : % 0,8/yıl 

Enflasyon : ~ % 4 

İşsizlik oranı : ~ % 8 

Ulusal gelirde Vergi payı : % 23 

Dışsatım (İhracat) : ~70 milyar $ 

Dışsatım (İhraç) ürünleri: Kimyasallar, Genetik ürünler,  

makine donanımı ve silah  

Dışalım (İthalat) : ~ 65 milyar $  
Dışalım (İthalat) ürünleri: Ulaşım araçları, petrol, Endüstri ara malzemeleri 

Ticaret  ortağı ülkeler: ABD, Çin, Almanya  
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Tarım ürünleri: Narenciye, sebze, meyve, balık, tavuk  
Hammadde:  Fosfat, Brom, Magnezyum 

Sağlık giderlerinin ulusal gelire oranı: %8 

Eğitim giderlerinin ulusal gelire oranı: %6 

Emeklilik giderlerinin ulusal gelire oranı: %6 

Savunma giderlerinin ulusal gelire oranı: %7 (~15 milyar $/yıl) 

Bin kişiye doktor sayısı : 4 

Zorunlu eğitim süresi : 5-15 yaş arası  

Enerji üretimi : 3,3 milyon ton petrol eşdeğeri 

Korunan alanlar: Toplam alanın yaklaşık beşte biri 

Adam başına CO2 salımı : 6 ton/yıl 

Turist sayısı: ~2,4 milyon/yıl  

Turizm gelirleri: ~ 5 milyar $/yıl 

Zorunlu askerlik hizmeti : Kadınlar 24 ay, erkekler 36 ay 

Silahlı kuvvetler personeli : Kara ordusu 133 bin, Deniz kuvvetleri 10 bin, 
Hava kuvvetleri 34 bin. (Orduda Araplar yok.) 
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