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Boston şehrinin toplam yüz ölçümünün %54’ünü oluşturan
karasal alan 125,4 km2; su alanı, toplam yüz ölçümünün
%46’sını oluşturacak şekilde, 106,7 km2’lik bir alana sahiptir;
şehrin toplam yüz ölçümü 232,1 km2’dir. Şehrin ortalama
yükseltisi 5.8m'dir. Şehrin en yüksek noktası ise 100m
yükselikteki Bellevue Tepesi’dir.

Boston şehri, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bir şehir
olarak, Kıta ABD’sindeki okyanusa kıyısı olan tek eyalet
başkentidir. Boston şehri, Büyük Boston (Greater Boston)

bölgesini oluşturan Winthrop, Revere, Chelsea, Everett,
Somerville, Cambridge, Newton, Brookline, Needham,

Dedham, Canton, Milton, ve Quincy şehir ve kasabalarıyla
çevrilidir. Charles Nehri, Boston’ı Watertown’dan,

Cambridge’in büyük kısmından ve Boston’ın bir mahallesi
olan Charlestown’ı şehrin geri kalanından ayıran doğal bir
sınırdır.

Boston’ın nüfusu, 2016 tahminlerine göre, 667,137’dir. Şehir,
2010’dan bu yana %8 nüfus artışı yaşamıştır. Nüfus
yoğuluğunun oldukça yüksek olduğu şehrin günlük insan
trafiği, iş saatlerinde 1.2 milyon, özel günlerde 2 milyon
olarak kaydedilmiştir. 2011 verilerine göre, şehir nüfusunun
%21.9’u 19 yaş ve altındakilerden, %14.3’ü 20-24, %33.2’si 25-

44, %20.4’ü 45-64 yaş aralığındakilerden oluşurken %10.1’ini
ise 65 yaş ve üstü nüfus oluşturmaktadır. Ortalama yaşın
30,8 olduğu şehirde, her 100 kadına karşılık 92 erkek
bulunmaktadır. Şehirde, kilometre kareye düşen insan
sayısı 5.108'dir. 

Boston şehri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor.

Boston şehri, Massachusetts Eyaleti'nin merkezidir.
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Toplam 252,699 hanenin bulunduğu Boston’da, bu hanelerden %20,4’ü 18 yaşın altında çocuk barındırmaktadır. Hanelerin
toplamının %25,5’i birlikte yaşayan evli çiftlerden, %16,3’ü eşi olmayan kadın aile reislerinden, %54’ü aile olmayanlardan.

Tüm hanelerin %37,1’i tek başına yaşayanlardan, %9’u ise 65 ve üzeri yaşta tek başına yaşayanlardan oluşmaktadır.
Ortalama hane büyüklüğü 2,26 iken ortalama aile büyüklüğü ise 3,08’dir. 

Nüfusu, 1820’lerde hızla artış gösteren şehrin demografik yapısı, etnik kompozisyonu itibariyle, büyük bir değişim
yaşamıştır. 1845-1852 yılları arasında, İrlanda’da yaşanan ve bir milyonu aşkın kişinin ölümüyle sonuçlanan Büyük Kıtlık (ya
da Patates Kıtlığı) esnasında ve takiben yoğun İrlandalı göçüne şahit olan şehir, 19.yy’ın ikinci yarısında ise yine İrlandalılar
da içinde olmak üzere, Almanların, Osmanlıların (Lübnanlı ve Suriyeli), Fransız Kanadalıların, Rusya ve Polonya
Yahudilerinin göçüne tanık olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın sonu itibariyle, şehrin ana mahallelerinin her biri etnik
yerleşim bölgelerine dönüşmüştür; buna göre North End Mahallesi İtalyanların, South End ve Charlestown Mahalleleri
İrlandalıların, West End Mahallesi ise Rusya Yahudilerinin yoğun olarak yerleştiği yerler olmuştur. Şehir, tarihinin en yüksek
nüfusunu, nüfusun 801,444’e ulaştığı 1950’de görmüştür.

Boston'da, bir devlet
okulunda öğrenciler
(solda)

12 Eylül 1974'te, Güney
Boston Lisesi'nin
öğrencileri,, mahkeme
kararıyla uygulamaya
konan zorunlu otobüs
uygulamasının
(desegregation/ forced
 busing) ilk gününde,

okul servisine binerken
(sağda)
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2014 yılı verilerine göre, nüfusun
%57’sinin Hristiyan olduğu Boston
şehri, tarihsel olarak Protestan
ağırlıklı bir yerleşim yeriyken
aşamalı olarak, İrlandalılar ve
İtalyanlarla birlikte, Katolikleşmiştir;
bugün nüfusun %29’unu Katolikler,
%25’ini Protestan ve diğer
mezheplere mensup Hristiyanlar
oluşturmaktadır. Nüfusun
%33’ünün kendisini dinsiz olarak
nitelendirdiği şehirde, diğer dinlere
mensup yurttaşlar (başta Yahudi,
Budist, Müslüman ve Hindu)

nüfusun %10’unu oluşturmaktadır.

Şehirdeki en büyük etnik grubu, %15.8’lik oranla İrlanda asıllılar oluştururken İtalyan asıllılar, %8.3’lük oranlar ikinci sırada
gelmektedir. Karayipliler, %6’lık bir dilimle, üçüncü büyük etnik grubu oluştururken bu grubun yarısını, tek başına Haitililer
oluşturmaktadır. Çin, Vietnam ve Hispanik asıllı nüfusun da oldukça yoğun olduğu şehir, Güney Asya’dan da yoğun göç
almaktadır; bunun bir sonucu olarak, Boston, ülkenin en yüksek Hintli nüfusa sahip onuncu şehri konumundadır. Hispanikler
içinde, Porto Rikolular birinci, Dominikliler ikinci, Salvadorlular üçüncü, Kolombiyalılar dördüncü, Meksikalılar beşinci,
Guatemalalılar altıncı büyük grubu oluşturmaktadır. Hispanik nüfus, kategorik olarak, Boston’dan Büyük Boston’a
geçildiğinde önemli bir artış göstermektedir.

2012 verilerine göre, nüfusunun %4.4’ünü LGBTİ bireylerin oluşturduğu Massachusetts eyaletinde, 2012-2014 verilerine göre,

Büyük Boston bölgesinde, bu oran, %4.8’e, Boston’da ise, 2005 yılına ait tahminlere göre, %12.3’e yükselmektedir. Bu verilere
göre, Massachusetts eyaleti, 50 eyalet içinde 6. en yüksek LGBTİ nüfusa sahip eyalet konumundadır.
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1689-1697 yılları arasında yaşanan Birinci Kolonilerarası Savaş esnasında
Yeni Fransa, Yeni İngiltere ve Boston (sağda).

Boston Çay Partisi'ni tasvir eden, 1846 tarihli bir litografi (aşağıda)

Boston’a gelen ilk Avrupalı yerleşimler, şehre üç dağ anlamına gelen
Trimountaine adını vermiş olmalarına karşın, ilerleyen dönemde, şehir,
birçok yerleşimcinin geldiği İngiltere’nin Lincolnshire kontluğu sınırları
içinde yer alan Boston şehrinin adıyla anılmaya başlanmıştır. Salem ve
Charlestown şehirlerini takiben Massachusetts Koyu Kolonisi’nin
(Massachusetts Bay Colony) başkenti olan Boston, 1629’da imzalanan
Cambridge Anlaşması’yla tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Püriten ahlakı ve
Püritenlerin eğitim üzerindeki odaklanmaları, şehrin erken dönem tarihini
derinden etkilemiştir. Amerika’nın ilk kamu okulu, 1635’te bu şehirde
kurulmuştur.

Boston, uzun yıllar süresince, 1689-1763 yılları arasında,

Britanya ve Fransa arasında aralıklarla yaşanan ve nihayetinde
Britanya’nın zaferiyle sonuçlanan Kolonilerarası Savaşlar’a
(Intercolonial Wars/ Guerres intercoloniales) tanık olmuştur.
Şehir, 18.yy’ın ortalarında Philadelphia ön plana çıkana değin
Britanya Kuzey Amerikası’nın en büyük yerleşim yeri olmuştur.
Şehir ve etrafındaki bölge, Amerikan Devrim Tarihi’nin pek çok
önemli olayına, Boston Katliamı’na (1770), Boston Çay Partisi
(1773), Lexington ve Concord Muharebelerine (1775), Bunker
Tepesi Muharebesi’ne (1775) ve nihayetinde Britanya’nın geri
çekilmesi ile sonuçlanan Boston Kuşatması’na (1775-1776)

sahne olmuştur. Devrim sonrasındaysa Boston, köle, rom,

balık, tuz ve tütün ticareti ile ön plana çıkan, dünyanın en
zengin limanlarından biri haline gelmiştir.
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Kuzey ve Güney ABD arasında, 18 Eylül
1850 tarihinde imzalanan kaçak kölelerin
yakalanmasını ve iadesini ön gören
yasa dolayısyla, Boston'daki siyah nüfusu,

polis ve köle avcılarına karşı uyaran 24
Nisan 1851 tarihli ilan.

Napolyon Savaşları döneminde, Britanya ve Fransa’ya karşı Amerikan haklarını
korumak adına kabul edilen ve özellikle 1812 Savaşı (Üç Yıl Savaşı) döneminde
etkisi hissedilen, Boston limanının, bu ülkelerle yürütülen ticari faaliyetlere
kapatılmasını içeren 1807 Ambargosu, şehir tarihi açısından önem arz
etmektedir. Ambargo sonrası tekrardan önemli bir liman şehri olmasına karşın,

bu ara dönemde, şehrin tüccarları, sermaye yatırımları için alternatif yerler de
bulmuştur. Aşamalı olarak şehir ekonomisinin önemli bir parçası olan imalat
sanayi, 19.yy’ın ortası itibariyle, uluslararası ticaretin yerini almıştır. 20. yy’a
değin, ülkenin en büyük imalat merkezlerinden biri olan şehir, tekstil ve deri
mamulleri üretimiyle ön plana çıkmıştır. Şehri saran ufak nehirler ve yaygın
demiryolu ağı, şehrin sanayi ve ticaret alanında gelişim göstermesi için gerekli
olan ulaşım akslarını oluşturmuş, şehri etrafındaki bölgeyle birbirine
bağlamıştır. Bu dönemdeki ekonomik gelişim, şehrin kültürel alandaki
gelişimini de beslemiştir. Edebiyat ve sanat, ilerleyen zamanlardan Boston
Brahmanları (Boston Brahmins) ve/ veya Boston Elitleri olarak anılmaya
başlanacak olan Boston’ın geleneksel üst sınıfının hamiliğinde gelişmiştir. Erken
dönemde, Trans-atlantik köle ticaretinin Yeni İngiltere bölgesindeki
merkezlerinden biri olan Boston, ilerleyen dönemde, kölelik karşıtı hareketin
önemli bir merkezi konumuna gelmiştir.  

1872’de Amerikan tarihinin büyük maddi hasara yol açan yangınlarından biri
olan Büyük Boston Yangını'ndan sonra Washington ve Bromfield Sokakları 
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1856 tarihli, Boston şehir planı

1631’den 1890’a gelinceye kadar şehrin kurulu olduğu alan,

arazi ıslahıyla üç katına çıkmıştır. Bu çalışmalardan en
büyüğü, 1807’de başlayan ve bugün şehrin önemli
merkezlerinden biri olan Haymarket Meydanı’nın
bulunduğu yerdeki 20 hektarlık değirmen
havuzunda Beacon Tepesi’nden taşınan toprakla yapılan
ıslah çalışmasıdır. Güney Uç (South End), Batı Uç (West
End), Finans Merkezi (Financial District) ve Çin
Mahallesi’nin (Chinatown) önemli kısımları arazi ıslah
çalışmaları sonucunda kullanıma açılmıştır.

Şehir tarihsel süreçte çevresindeki diğer yerleşim
birimlerini de içine alacak şekilde gelişme göstermiştir:
Güney Boston (South Boston) (1804), Doğu Boston (East
Boston) (1836), Roxbury (1868), Dorchester (Mattapan’ın
tamamını ve Güney Boston’ın bir kısmını da içeriyor)
(1870), Brighton (Allston’u da içeriyor) (1874), Batı Roxbury
(West Roxbury) (Jamaika Düzlüğü [Jamaica Plain] ve
Roslindale’yi de içeriyor) (1874), Charlestown (1874), ve
Hyde Park (1912).

20.yy’ın ortalarına gelindiğinde, fabrikaların işçiliğin daha
ucuz olduğu yerlere kaymasıyla birlikte şehir göreceli bir
gerileme süreci yaşamıştır. Bunun önüne geçebilmek için,

1957’de kurulan Boston Yeniden Gelişim Kurumu (Boston
Redevelopment Authority/ BRA) tarafından çeşitli kentsel
yenileme projeleri hayata geçirilmiştir. 1958’de Batı Uç
Mahallesi için geliştirilen proje kapsamında yapılması
planlanan geniş çaplı yıkımlar, yoğun toplumsal
muhalefetle karşılaşmıştır.
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Vietnam
Savaşı'na karşı
yapılan gösteri -
1970 (solda)

1965’te, Dorchester Mahallesi’nde, ABD’nin ilk toplum sağlığı merkezi (community health center) açılmıştır. 1970’ler
itibariyle, 30 yıl süren ekonomik gerileme döneminden çıkılmaya başlanmıştır. Finans Merkezi’nde ve Back Koyu’ndaki
(Back Bay) yüksek katlı yapılar bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişim süreci, 1980’lerin ortasına değin devam
etmiş ve sonrasında da kesintilerle sürmüştür. Aynı döneme denk düşecek şekilde, 1965’te çıkarılan Irksal Dengesizlik
Yasası (Racial Imbalance Act) uyarınca, şehir, farklı ırksal aidiyetleri olan çocukların bir arada eğitim görmesini sağlamak
amacıyla, taşımalı eğitimi zorunlu kılmıştır. 1974 – 1988 yılları arasında yoğun tartışmalara sebebiyet veren uygulama,

Boston’daki devlet okullarında ırk ayrımcılığını sonlandırmayı amaçlarken şehri önemli bir siyasi ve toplumsal tartışmanın
içine çekmiştir. Uygulama, bu tarihler arasında, mahkeme gözetiminde yürütülmüş; şehirde okul çağındaki nüfusta
demografik kaymaların olmasını, devlet okullarına kayıt oranlarında düşüşü, Beyaz nüfusun banliyölere göçünü, devlet
okulları çevresinde karışıklık ve şiddet ortamını tetiklemiştir. Uygulama, nihai olarak, 2013’te sonlandırılmıştır.

90’lı ve 2000’li yıllar süresince, önemli bir entelektüel, teknolojik ve siyasi merkez olmaya devam eden Boston, ekonomi
alanında ise bazı önemli yerel şirketlerinin, birleşmeler ve satın almalar sonucu, farklı şehirlere geçişine tanıklık etmiştir.
20.yy’ın ikinci yarısı itibariyle, nezihleştirme süreçlerinin hız kazandığı şehirde, konut fiyatları, 90’lı yıllardan bu yana yüksek
bir artış göstermektedir. Yaşam giderlerinin artış gösterdiği şehir, ulusal düzeyde, hayatın en pahalı olduğu şehirler
arasındadır. 

Boston Eşcinsel
Onur
Yürüyüşü'nün
ilki - 1970
(sağda)
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ABD, kurulduğu
dönemde, 1776, 13
eyaletten (state)

oluşan federal bir
devlet iken bugün
50 eyaletten
oluşmaktadır.
Eyalet düzeyinde
birliğe son katılım,

1959'da Alaska ve
Hawaii'nin eyalet
statüsü
kazanmasıyla
olmuştur.
Aralarında fiziki ve
beşeri pek çok
farklılık
bulunmakla
birlikte, tüm
eyaletler
cumhuriyetçi
ilkeler
doğrultusunda
yönetilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yerel yönetim, eyalet altı yönetim birimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Çoğu eyalet,
kontluklar (counties) ve belediyelerden (municipalities) oluşan iki katmanlı bir yönetim yapısına sahiptir. Bazı eyaletlerde,

kontlukların altında, bucak/ nahiye (township) yönetim birimleri de bulunmaktadır. Belediye düzeyinde ise şehir (city),

kasaba (town), ilçe (borough) ve köy (village) gibi farklı yerleşim birimlerinden söz edilebilmektedir. Bu belediyelerin türleri
ve işleyişleri eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Bugün çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
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Çoğu kırsal yer ve pek çok eyaletteki banliyölerde kontluk yapılanmasının altında bir belediye organizasyonu
bulunmamaktadır. Şehir ve kontluk işlevlerinin tek bir belediye yönetimi tarafından yürütüldüğü birleştirilmiş şehir-
kontluk (consolidated city-county) yetki bölgeleri de bulunmaktadır. Okul bölgeleri, yangın koruma bölgeleri, sıhhi atık
su hizmet bölgeleri, toplu ulaşım bölgeleri, halk kütüphaneleri bölgeleri ya da su kaynağı yönetimi bölgeleri gibi genel
idari birimlerden farklı olarak özel bir amaç için oluşturulmuş yerel yönetimler de bulunmaktadır. Bu özel-amaçlı
yönetim bölgeleri, çoğu zaman birkaç belediyenin yetki sınırlarını içine almaktadır. ABD Nüfus İşleri Dairesi’nin 2012’ye
ait verilerine göre, ülke genelinde toplam 89,055 yerel yönetim birimi bulunmaktadır. 

Ülkenin başkenti olan Washington, D.C.’nin içinde yer aldığı Kolumbiya Bölgesi (District of Columbia/ D.C.) ve toprak
(territory) statüsünde olan on altı denizaşırı bölge haricinde, Birleşik Devletler Anayasası’nın onuncu düzenlemesinde
belirtildiği şekliyle, ABD federalist bir devlet olup yerel yönetim, federal yasanın değil, eyaletlerin tasarrufuna
bırakılmıştır. ABD Nüfus İşleri Dairesi, beş yıllık periyotlarla, yönetim organizasyonuna, kamu istihdamına ve yönetimin
finansmanına ilişkin verileri derlemektedir. Büro, derlemeyi dört düzeyde gerçekleştirmektedir: kontluk yönetimleri,
kasaba ve bucak/ nahiye yönetimleri, belediye yönetimleri ve özel-amaçlı yerel yönetimler.

Kontluk Yönetimleri (County Governments)

Eyalet altı yönetim birimlerinin başında ise kontluklar (counties) gelmektedir. Her ne kadar “kontluk” ifadesi, Kıta
Avrupası'nda feodal ve aristokratik bir bağı çağrıştırsa da günümüz ABD’sindeki kontluk yönetiminin böyle bir bağlamı
bulunmamaktadır.  

Kontluk yönetimleri, eyalet anayasaları ve yasalarca yetkilendirilmiş yerel yönetimlerdir. Kontluklar ve kontlukla eş
nitelikteki yönetim birimleri - Alaska’daki sayım bölgeleri (census areas); Maryland, Nevada, Missouri ve Virginia
eyaletlerinde yer alan, herhangi bir kontluğun yetki sınırları içinde olmayan bağımsız şehirler (independent cities);
Louisiana eyaletindeki parişler (parish); özel statülü Washington D.C. – eyaletlerdeki ilk derece yerel idare birimlerini
oluşturmaktadır. İdari olarak, birleştirilmiş şehir-kontluklar, kontlukla eş nitelikte yerel yönetim birimleri olarak
değerlendirilmemektedir; çünkü bu yönetim birimleri, yasal olarak, hem şehir hem kontluk statüsüne sahiptir. 
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Bütün eyaletler, kontluk ve kontlukla eş nitelikte yönetim birimlerine ayrılmış olmasına karşın, her kontluğun veya eş
nitelikteki yönetim biriminin kontluk yönetimi bulunmamaktadır. Connecticut ve Rhode Island eyaletlerinin
bütününde, Massachusetts eyaletinin ise bazı bölgelerinde kontluk yönetimleri bulunmamaktadır. Alaska’da nüfusun
seyrek yerleştiği bölgeler için oluşturulmuş olan düzenlenmemiş ilçeler (unorganized borough) de kontluk yönetimine
sahip değildir. Bir kısım bağımsız şehirler ve birleştirilmiş şehir-kontluklar ise hem şehir hem kontluk işlevini karşılayan
belediye yönetimleri tarafından yönetilmektedir. 

Kasaba ya da Bucak/ Nahiye Yönetimleri (Town or Township Governments)

Kasaba ve bucak/ nahiye yönetimleri, eyalet anayasaları ve yasalarca yetkilendirilmiş yerel yönetimlerdir. Yönetim
biriminin yetki sınırları çoğunlukla içinde bulunduğu kontluğun coğrafi özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Eyalet hukukuna ve yerel şartlara göre, bucaklar/ nahiyeler tüzel bir kişiliğe sahip olmakta ya da olmamaktadır;
bucakların/ nahiyelerin yerel yönetim hizmetleri üzerindeki otoriteleri büyük çeşitlilik göstermektedir.

ABD’nin diğer bölgelerindeki belediyelerin aksine, nüfus yoğunlaşması olması şartı aranmayan Yeni İngiltere
bölgesindeki kasabalar ile Yeni Jersey (New Jersey) ve Pennsylvania eyaletlerindeki bucaklar/ nahiyeler, yasal olarak,

yerel yönetim/ belediye (municipal corporation) olarak kabul edilmektedir. New York ve Wisconsin eyaletlerinde,

kasaba, yerel düzeydeki yönetim için kullanılmaktadır. Kasaba ve bucak/ nahiye sözcükleri, Minnesota eyaletinde,

birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

Belediye Yönetimleri (Municipal Governments)

Belediye yönetimleri, eyalet anayasaları ve yasalarca yetkilendirilmiş yerel yönetimlerdir. Belediyeler, çoğu kez, belirli bir
bölge için genel yönetimi sağlamaktan sorumludur. Belediyeler, çoğu zaman, nüfusun yoğunlaştığı merkezi noktalarda
kurulmuştur. Belediyeler, şehir, kasaba, ilçe ve köylerde bulunabilmektedir. Bu tasnif, kabaca, ABD Nüfus İşleri
Dairesi’nin nüfus ve konut istatistiklerinde kullanılan tüzel yerler (incorporated places) tanımlamasıyla örtüşmektedir.
Daire, Yeni İngiltere kasabalarını, bu kategoride, değerlendirme dışında tutmakta, toplam belediye yönetimi sayısı içine
yönetsel açıdan faal olmayan yerleri katmamaktadır. 
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Belediyeler, büyüklükleri itibariyle büyük farklılıklar arz etmektedir.
Florida’daki Lazy Lake köyünün, 2010 verilerine göre,  24 sakini bulunurken
New York City’nin nüfusu, 2015 verilerine göre, 8.550.405’tir. Birçok
eyalette, kontluk ve belediye yönetimleri yan yana var olmaktadır. Bazı
eyaletlerde ise bir şehir, içinde bulunduğu kontluktan, kontluklardan ya da
bir ya da daha fazla kontlukla birleşerek, herhangi bir kontluk
yönetiminden bağımsız, hem kontluk hem şehir olarak işleyebilir. Eyalete
göre bu şehirler bağımsız şehirler ya da birleşik şehir-kontluklar olarak
tanımlanmaktadır. Bu yetki bölgeleri, ülke içinde kontlukla eş nitelikte
yönetim birimleri olarak değerlendirilirken diğer ülkelerdeki tek aşamalı
üniter otoritelere denk düşmektedir. Belediye yönetimleri, yerleşim
biriminin büyüklüğüne göre, idari olarak birkaç bölgeye ayrılabilmektedir. 

Özel-Amaçlı Yerel Yönetimler (Special-Purpose Local Governments)

Özel amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş yönetim bölgeleridir.
Bunlardan biri olan okul bölgeleri (school districts), ilk ve orta dereceli
eğitim veren devlet kurumlarının idari ve mali özerkliği için oluşturulmuş
yönetimlerdir. Kontluğa, belediyeye, bucak/ nahiyeye ya da eyalet
yönetimine bağlı devlet okulları bu kategorinin dışındadır. Özel bölgeler
(special districts) olarak anılan yönetim bölgeleri ise yukarıda bahsi geçen
hiçbir kategoride yer almayan, bölgenin tüzüğünde ya da diğer kurucu
belgelerde geçen amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek için eyalet
yasalarıyla yetkilendirilmiş, ayrı bir yönetim oluşturabilmek için idari ve
mali özerkliği sağlanmış, bölge (district), merci (authority), kurul (board),

komisyon (commission) vb. adlarla anılan yönetim bölgeleridir. Özel
bölgeler, imzalanan eyaletler arası sözleşmeler (interstate compact)
uyarınca, birden fazla eyaletin yetki alanında faaliyet gösterebilir. Bu
bölgelerin sayısı, 1957-2007 yılları arasında, %300 artış göstermiştir. 

Federal yönetimin, eyalet yönetiminin ve
yerel yönetimin, birbiri içine geçen ve
birbirinden ayrılan sorumluluk alanlarını ve
yetki sınırlarını açıklamak için, çocuklara
yönelik hazırlanmış bir broşür
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Yeni İngiltere Bölgesi’nde (New England
Region) Yerel Yönetim

Yeni İngiltere

Yeni İngiltere’deki bazı eyaletlerde, kasabalar, birincil yerel
yönetim birimleri konumundadır ve kontlukların
yönetimsel bir işlevi bulunmamaktadır. Kasaba, bu
bölgede yerel yönetimin/ belediyenin karşılığı
niteliğindedir. Buna göre, bazı düşük yoğunluklu
yerleşmenin olduğu noktalar hariç tüm eyaletler, kasaba
veya bir başka formda tüzel kişiliğe sahip belediyeler
arasında ayrılmıştır. Connecticut ve Rhode Island
eyaletlerinin tamamı, Massachusetts’teki on dört
kontluğun yedisi Yeni İngiltere kasabası (New England
town) formundadır. Bu bölgedeki kasabalar, ülkenin diğer
noktalarındaki pek çok kasabadan daha geniş yetkiye
sahiptir ve genellikle, diğer eyaletlerde kontluklar,
bucaklar/ nahiyeler ve şehirler arasında paylaştırılan
yetkiler, bu kasabalarda tek elde toplamış durumdadır ve
bu yerler esasen bağımsız birer şehir şeklinde işlemektedir.
Diğer eyaletlerde şehirlerin sahip olduğu yetkiler bu
bölgede kasabalarda da bulunmaktadır. Bucak/ nahiye
yönetimlerini belediyelerden ayıran bir özellik de
gelişimlerini çevreleyen tarihsel arka plandır. Örneğin; Yeni
İngiltere kasabaları, bir yerel yönetim geleneği olarak,

kamu politikalarına ilişkin yurttaşların görüşlerini beyan
edebildiği kasaba toplantıları – meclisleri (town meetings -
assemblies) tarafından yönetilmektedir. 
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Yeni İngiltere Bölgesi’nde (New
England Region) Yerel Yönetim

Bir Kasaba Toplantısı - Huntington, Vermont

Geleneksel olarak, kasabaların yasama organları,
doğrudan demokrasinin uygulandığı ve bir
seçilmişler kurulunun (board of selectmen)

yürütme yetkisine sahip olduğu, açık kasaba
toplantılarıdır (open town meetings). Bir
kasaba, neredeyse çoğu zaman, meskûn bir yer
(kasaba merkezi) etrafında şekillenmiştir.
Kasaba sınırları dâhilinde, başka meskûn alanlar
da bulunmaktadır. Kasabalar, büyük ölçüde,

düzensiz bir form ve büyüklüktedir; ızgara
sistemine sahip yerleşim yeri az sayıdadır.
Kasaba merkezleri, bugün çoğunlukla park
olarak kullanılan, ortak kamusal alanlara
sahiptir. Belediye sınırları dâhilinde yaşayan
yurttaşların neredeyse tamamı, yerel hizmetleri,
belediyeden karşılamakta olup kontluk
yönetimlerinin ya çok az sayıda sorumluluğu
bulunmaktadır ya da hiç sorumluluğu
olmamaktadır. Bir bölgenin sakinleri, çoğu
zaman, yaşadıkları kasaba ile yurttaşlık/ şehirli
aidiyeti (civic identity) üzerinden ilişki kurmakta
olup kasabayı bir bütün olarak, uyumlu topluluk
düşünmektedirler. Bu aidiyet ilişkisi kimi zaman
kasabanın yaşanılan kısmı veya bir köy ile de
kurulabilmektedir.

Yeni İngiltere bölgesinde, belediyelerin %90’ını kasabalar
oluşturmaktadır. Şehir gibi diğer belediye yönetimi şekilleri
de yine kasaba formundan yola çıkarak oluşturulmuştur.
Kasaba toplantısı için fazla büyüyen kasabalar, etkin bir
yasama organı oluşturabilmek adına, çoğunlukla, belediye
başkanı ve meclisi olan şehir yönetimine geçiş yapmaktadır.
Köy ve semt (Connecticut Eyaleti’nde tüzel kişiliği olan, şehir
içindeki yerleşim alanları; borough) gibi toplu yerleşim alanı
yerlerde, kimi zaman ayrı belediye yönetimleri
oluşturulmakla birlikte, bu yerleşim alanlarının ihtiyaç
duyduğu hizmetler, o bölgedeki ana yerleşim birimi
tarafından sağlanmaktadır.
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Massachusetts Eyaleti’nde
(Commonwealth of Massachusetts)
Yerel Yönetim

Massachusetts Eyaleti, Yeni İngiltere’de yer alan diğer
beş eyaletle birlikte, Yeni İngiltere kasabası olarak
bilinen özgün bir yönetim yapısına sahiptir. Eyaletin
sadece güneydoğusunda, kontluk yönetimi (county
government) bulunmaktadır; diğer bölgelerdeki
kontluk düzeyindeki yönetimler 90’lı yılların sonunda
lağvedilmiştir.  

Ülkenin pek çok yerinde, kasaba, belediye yetki sınırları
içinde bir alanken Yeni İngiltere bölgesinde, kasabalar
arasında, herhangi bir kasabanın yetki sınırları içinde
olmayan oldukça geniş alanlar bulunmaktadır. Bu
eyaletler, bütünüyle kontluklara ayrılmıştır ve bu idari
birimlerin yönetimlerinin, özellikle, emniyet ve yangınla
mücadele gibi konularda, kasaba dışında yaşayanlar için
büyük önemi vardır. Buna karşın, Massachusetts
Eyaleti’nde eyaletin tamamı, şehirler ve kasabalar
arasında pay edilmiş olup yetki sınırı içinde olmayan
alan yoktur. ABD Nüfus İşleri Dairesi, eyaletteki şehir ve
kasabaları, diğer eyaletlerdeki bucak/ nahiye yapılarıyla
eşlenik olarak, küçük sivil birimler (minor civil divisions)
olarak değerlendirmektedir. Fakat diğer eyaletlerdeki
bucak/ nahiye yapısı, genellikle, çok daha zayıf bir
yönetim şekline sahiptir. 

Birçok belediye, üniversite ve yüksekokul kendi polis
teşkilatına sahiptir. Massachusetts Eyalet Polisi
(Massachusetts State Police), Boston, Worcester ve Springfield
yerleşimleri haricinde, eyalet genelinde, cinayetleri
araştırmaktan sorumlu tek yetkili otoritedir. Yangınla
mücadele de yine çoğunlukla belediyelerin itfaiye teşkilatları
tarafından yürütülmektedir. İtfaiye teşkilatları, karşılıklı
yardım anlaşmalarına sahiptir. Örneğin; Büyük Boston’daki
Massachusetts Metropoliten İtfaiye Bölgesi (Massachusetts
Metro Fire District), bölge sınırları içinde yaşanan her türden
acil duruma, etkin ve hızlı müdahale edilmesini
kolaylaştırmaktadır.

Su ve atık su bölgeleri genellikle belediye düzeyinde faaliyet
göstermekte olup konut ve işyerlerine hizmet götürmekte;

kanalizasyon bakımını yapmakta; kuyu ve derelerde, toptan
satıcılardan su teminini sağlamaktadır. Bazı su bölgeleri,
belediye sınırlarının tamamı dâhilinde birleştirilmiş olmakta,

bazıları ise sadece köy ölçeğinde faaliyet yürütmektedir.
Şebeke suyu ve kanalizasyon hizmeti, özellikle düşük nüfus
yoğunluğuna sahip yerlerde, bütün binalarda mevcut değildir.
Bu yerlerdeki bina sahipleri, kendi sularını ve atık su
sistemlerini temin etmek zorundadır. Massachusetts Su
Kaynakları İdaresi (Massachusetts Water Resources Authority),

toptan satış suyu ve atık su hizmetini,  Koruma ve Rekreasyon
Dairesi (Department of Conservation and Recreation) havza
alanı yönetimiyle, birçok şehir ve kasabaya, özellikle Büyük
Boston içinde, sağlamaktadır. Bazı bölgelerdeki birleşik atık
su boruları, su kirliliğini önlemek için, ayrılmıştır.
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Massachusetts Eyaleti’nde (Commonwealth of
Massachusetts) Yerel Yönetim

Eyalet yasama organı, ikiden az belediyeyi ilgilendiren özel kanunlar çıkartamamaktadır. Şayet, belediye yönetiminin özerk
yönetim dilekçesinin (home rule petition) onayı; üçte ikilik çoğunluk kararı ve vali izni varsa; mevcut belediye sınırlarından
farklı metropoliten ya da bölgesel kurumlar oluşturuluyorsa; belediyelerin kurulması, lağvedilmesi, birleştirilmesi ya da
sınırlarında değişikliğe gidilmesi durumları, özel kanun çıkarılması durumu için istisna niteliği taşımaktadır.

Eyaletteki pek çok kasaba, ABD’nin kuruluşundan çok önce, Britanya
sömürge döneminde kurulmuştur. Aynı şekilde, eyaletin anayasası da
Amerikan Devrimi’nden önce yazılmıştır. Bu anayasa, esasen, İngiltere Kralı
I. Charles tarafından Massachusetts Koyu Şirketi’ne (Massachusetts Bay
Company) verilen nizamnamede belirtilen eyalet yönetimi ile kasabalar
arasındaki ilişkiyi, yeniden düzenlemiştir. Eyalet anayasasında, 1966’da
yapılan Özerk Yönetim Değişikliği (Home Rule Amendment) ile sınırlı
özerklik mekanizması oluşturulmuş, bazı yetkiler şehir ve kasabalara
devredilmiştir. Bu değişikliğe göre, belediyeler, nizamnameleri eyalet
onayı olmaksızın kabul edebilecek; seçimlerin düzenlenmesini, vergi
toplanmasını, borç alımını, iç hukukun ve yönetmeliklerin belirlenmesini,
cürümlerin tanımlanmasını ve bütün suçlar için hapis cezası konulmasını,
parkın alanının elden çıkarılmasını, yasama organı tarafından belirtilenler
haricinde, yapmayabilecektir. Bir nizamname kabul edilmiş olsun ya da
olmasın, belediyeler, yasama organının dolaylı ya da dolaysız olarak aldığı
kararlar haricinde ve onun tanıdığı yetki dâhilinde, hareket
edebilmektedir. Eyalet yasama organı, çok sayıda konuya ilişkin karar
almış olduğu için belediyelerin, aslında, oldukça sınırlı yetkisi
bulunmaktadır. Bazı yetkilere ilişkin sınırlar ise ancak bir mahkeme süreci
yaşandığı zaman çizilebilmektedir. 16 Haziran 1780 tarihli anayasa

kongresi 
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Massachusetts Eyaleti’nde (Commonwealth of Massachusetts) Yerel Yönetim

Massachusetts Eyaleti’nde, şehir (city) ile kasaba (town) arasındaki fark, birincil olarak, belediyenin seçmiş olduğu
yönetim şekliyle bağlantılıdır. Bir kasaba, seçilmişler kurulu (board of selectmen) ve kasaba toplantıları (town meeting) ya
da kasaba temsilcileri toplantıları (representative town meeting) tarafından yönetilirken şehirler, bir meclis ve belediye
meclis üyeleri kurulu (board of aldermen) tarafından yönetilmektedir. Şehirler, belediye başkanına (mayor) ve/ veya şehir
yöneticisine (city manager) sahip olabilir ya da olmayabilirler. Eyalet anayasası, 12.000’den az nüfusa sahip olan
belediyelerin “şehir” yönetim şeklini ve nizamnamesini kabul etmesine; nüfusu 6.000’den az “kasabaların” kasaba
temsilcileri toplantıları (representative town meeting) nizamnamesini ve yönetim şeklini kabul etmesine izin
vermemektedir. Bu durum, belediye, özerk yönetim nizamnamesini kabul etsin etmesin geçerlilik arz etmektedir. Şehir
ve kasaba yönetimine ilişkin diğer hususlar yasama organına bırakılmıştır. Eyalet, altı farklı formda şehir yönetimi
kurulmasına müsaade etmektedir. Bunlar:

1) Güçlü Belediye Başkanı (Strong Mayor): Belediye başkanı ve şehir meclisi, meclis üyeleri tüm şehri temsilen seçilir. Parti
adaylarına izin verilmez.

2) Zayıf Belediye Başkanı (Weak Mayor):  Belediye başkanı ve şehir meclisi, meclis üyeleri kısmen şehrin genelini temsilen,

kısmen şehrin ilçe ve semtlerini temsilen seçilir. Parti adaylarına izin verilmez.

3) Komisyon (Commission): Belediye başkanı ve komisyon üyeleri. Parti adaylarına izin verilmez.

4) Encümen-Yönetici (Council-Manager): Biri belediye başkanı olmak üzere yedi veya dokuz kişiden oluşan encümen ve
şehir yöneticisi (city manager). Parti adaylarına izin verilmez.

5) Encümen-Yönetici (Council-Manager): Biri belediye başkanı olmak üzere yedi veya dokuz kişiden oluşan encümen,

şehir yöneticisi (city manager), meclis üyeleri ve okul komitesi. Şehrin genelini temsilen çoğunluk oyuyla seçim yapılır.

6) Partili Belediye Başkanı – Encümen (Partisan Mayor-Council): Belediye başkanı ve şehir meclisi, meclis üyelerinin bir
kısmı şehrin genelini temsilen, bir kısmı şehrin semtlerini temsilen seçilir. Siyasi parti adayları seçime katılır. 
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Massachusetts Eyaleti’nde (Commonwealth of Massachusetts) Yerel Yönetim

Şehirlerle kasabalar arasında, işleyiş yönünden de bazı farklılıklar mevcuttur. Şehirlerin, kanunda yeri olan, yapılandırılmış
yıllık bütçe işlemleri bulunmaktadır. Yasama organının, herhangi bir ödeneği, belediye başkanı veya yürütmenin başı
olan diğer bir kişinin tavsiye ettiği orandan fazla artırma yetkisi bulunmamaktadır. Kasaba yönetmeliklerinde yapılan
değişikliklerde eyalet başsavcısının onayı gerekirken şehirler için böyle bir durum söz konusu değildir. Massachusetts
Anayasası’nda 1966’da yapılan değişikliğe göre, anayasa, yerel belediyelerin öz-yönetim ve yetkilerini eyalet yasaları ile
çelişmeyecek şekilde kullanma haklarını tanımaktadır. Anayasa, aynı zamanda, eyalet yasama organının, şehir ve
kasabaların tüzel kişiliklerinin lağvedilmesi veya yerleşim birimlerinin birleştirilmesi kararlarının, ancak söz konusu şehir
ve kasabaların iznine tabii olduğunu belirtmekte olup eyalet yasama organını, orada yaşayan halkın talebi veya izni
olmaksızın, tek bir belediyeyi etkileyen kararlar almaktan men etmektedir. Bu değişiklikle birlikte, eyalet, ilk kez şehir ve
kasabalara, eyaletten izin veya onay almadan, kendi özerk yönetim nizamnamelerini (home rule charter) yapma hakkı
tanımıştır. Özerk yönetim nizamnamesi olmayan kasabalarda yerel yönetim yapısına ilişkin yapılan değişiklikler,
Massachusetts Genel Meclisi’nin (Massachusetts General Court) yetkilendirmesi için sunulan onay dilekçesinin kabulü ya
da yukarıda bahsi geçen altı farklı formdaki özerk yönetim nizamnamelerinden birinin benimsenmesiyle mümkündür.
Özerk yönetim nizamnamesi olan toplulukların, eyalette saklı olan bazı yetkilerin, yerel yönetim üzerine alınabilmesi için
özel bir yasa talebinde bulunması gerekmektedir. 

Massachusetts
Eyalet Bayrağı
(solda)

Massachusetts
Eyalet Mührü
(sağda)
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Massachusetts Eyaleti’nde (Commonwealth of Massachusetts) Yerel Yönetim
2000 yılı itibariyle, 71 belediye, özerk yönetim değişikliği kapsamında, özerk yönetim nizamnamelerini benimsemiştir. On
üç belediye, özerk yönetim değişikliği gerçekleştirilmeden önce çıkarılan özel yasalar dâhilinde işlemekte olup on dokuz
belediye ise anayasada değişikliğe gidildikten sonra çıkarılan özel yasalar dâhilinde işlemektedir. Resmi olarak ortak
yarar etrafında bir araya gelmiş siyasi bir topluluk olarak tanımlanan Massachusetts Eyaleti’ndeki (Commonwealth of
Massachusetts), 53 şehirden 11’i resmi olarak şehir (city) statüsünde olup şehir meclislerine (city councils) sahipken
isimlerindeki kasaba (town) ifadesini korumaktadır. Bu ayrım, konuya ilişkin eyalet kanunun hükümleri doğrultusunda,

kasaba toplantıları (town meeting) yönetim şeklinin ve daha geniş öz-yönetim yetkisi tanıyan yürütmenin başında
birinin ve meclisin olduğu yönetim şeklinin eyalet kanununda şehir statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır.

Massachusetts Eyaleti'ndeki kontluklar ve kasaba sınırları

Belediyenin nasıl anılacağına, o belediye yetki
sınırları içinde yaşayanlar karar vermektedir.
Söz konusu şehirler, “A kasabası olarak bilinen
B şehri” ("the City Known as the Town of X")

resmi ifadesini taşımaktadırlar. Bu ifade, şehir
yönetiminde, belediye maliyesinde ve
belediyenin satın alma süreçlerinde yetkisini
kullanma hakkını vurgulamak isteyen bölge
halkları tarafından benimsenmektedir.
Kasabalara, meclis temelli belediye
yönetimlerinin yayılmaya başladığı dönemde,

bu ifade, kasabaların kısıtlı yapabilirlikleri
olmasından ötürü, karışıklığı gidermek için
kullanılmıştır. Özerk yönetim değişikliğinden
önce, eyalette, 45 yıl boyunca hiçbir kasaba
şehir statüsüne geçiş yapmamışken değişikliği
takip eden on yıl içerisinde dört kasaba, şehir
statüsüne geçmiştir. 
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Massachusetts Eyaleti’nde (Commonwealth of Massachusetts) Yerel Yönetim

Yerel yönetimlerin, gelirleri altı ana başlık altında
değerlendirilebilir: Yerel emlak vergisi, yerel gelir vergisi, yerel
satış vergisi, yerel destek, harçlar ve finansmansız yükümlülükler.
Yasama organı, yerel yönetimleri, eyalet gözetiminde, yerel
emlak vergisinin yönetimi ve yerel vergi oranlarının
belirlenmesinde yetkilendirmiştir. Halk oylamasıyla kabul edilen
Kanun Teklifi 2½ (Proposition 2½) adıyla bilinen 1980 tarihli bir
kanunla, emlak ve otomobil tüketim vergileri için sınırlar
belirlenmiştir. Yerel gelir vergisi, 1915’ten beri, eyalet genelinde
tek tarife üzerinde uygulanmakla birlikte, belediyeler, yerel gelir
vergisi toplamama hakkına sahiptir. Yerel satış vergisi, eyalet
anayasası tek tarifeli vergilendirmeyi zorunlu kıldığı için,

belediyeler, yerel satış vergisi koyamamaktadırlar. Buna karşın,

bazı istisnalar tanınmıştır. 1985’te, eyalet yasama organı, şehirlere
ve kasabalara, uçak yakıtı ve otel/ motel kullanım vergisi toplama
yetkisi tanımıştır. Yerel katkı olarak bilinen, şehirlerin ve
kasabaların gelirinin önemli bir kısmı, eyalet yönetimi genel
ödeneğinden gelmektedir. Eyalet yasalarının, şehir ve kasabalara
delege etmiş olduğu bazı harcamalar, finansmansız
yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve olumsuz yönde pek
çok eleştiri almaktadır. Kanun Teklifi 2½ (Proposition 2½) ile 1981
sonrasında, finansmansız yükümlülüklere izin verilmemektedir
ve bazı durumlarda mahkemeler de bu yönde kararlar
almaktadır. Fakat yine de, mahkemeler, kısmen yasaların
etrafından dolaşarak, yasama organının, başka diğer katkı
paylarını ödemesini, yükümlülüklerin kabulü şartına
bağlayabileceğine hükmetmiştir.

Massachusetts Eyaleti’nde, bölge savcıları ve şerifler,
çoğunlukla kontluk sınırlarıyla hemhudut seçim
çevrelerindeki seçmenlerce belirlenmekte ve eyalet
bütçesinden finanse edilmektedirler. Eyaletteki
çoğu kontluk yönetimi lağvedilmiş olmasına karşın,

nezarethaneler, ıslahevlerinin işleyişini sağlayan ve
dava tebliğ işlemlerinden sorumlu olan şeriflik
daireleri, kontluk sınırları dâhilinde faaliyet
göstermeye devam etmektedir. Kontluk
yönetimlerinin, mahkemelerin işleyişi ve yol bakımı
gibi pek çok işlevi, 1990’lar itibariyle, eyaletler
tarafından devralınmıştır.

Massachusetts
Eyaleti’nin sembolleri
olan dağ
baştankarası (black-

capped chickadee/

poecile
atricapillus) ve
aldıç çiçeğinin
(mayflower/ epigaea)

birlikte tasviri -
Amerika Birleşik
Devletleri Posta
Servisi Müzesi
Koleksiyonu



ABD’de Yerel
Yönetim

Suffolk Kontluğu (Suffolk County) ve Boston Şehri (City of Boston)

Suffolk Kontluk, Massachusetts Genel Meclisi (Massachusetts General Court) tarafından, 10 Mayıs 1643’te oluşturulmuştur.
Kontluk, İngiltere’nin doğusunda yer alan aynı ada sahip kontluğun adını taşımaktadır. Daha önce kontluğun sınırları
içinde yer alan topraklarda, sonraki süreçte, Worcester ve Norfolk kontlukları oluşturulmuştur.  

Kontluğun, 150 km2 kara, 161 km2 su alanı olup toplam yüz ölçümü 311 km2’dir. Kontluk sınırları içinde, 2015 yılı verilerine
göre, 778,121 kişi yaşamaktadır. Kontluk, eyaletin en yoğun nüfusa sahip dördüncü kontluğudur. Boston şehri, kontluğun
merkezi ve en büyük yerleşim birimidir. Kontluk yönetimi, 1999’un sonlarında, tasfiye edilmiştir. Kontluk, bugün sadece
coğrafi bir alan konumunda olup Ulusal Meteoroloji Dairesi (National Weather Service) gibi bazı resmi kurumlar
tarafından bölgeleme amaçlı kullanılmaktadır. 

Her bir kongre seçim bölgesinin (congressional district) yaklaşık 700,000 kişiden oluştuğu ABD’de, kontluk ABD
Temsilciler Meclisi seçimleri için, üç kongre seçim bölgesine ayrılmıştır. Bunlar, Massachusetts Eyaleti beşinci, yedinci ve
sekizinci kongre seçim bölgeleridir.

Boston Şehri'nin mührü
(solda)

Boston
Şehri'nin bayrağı (sağda)



ABD’de Yerel
Yönetim

Suffolk Kontluğu (Suffolk County) ve Boston Şehri (City of Boston)

Boston sakinleri, 1822’de, Boston’ın resmi adının Boston kasabasından (Town of Boston), Boston şehrine (City of
Boston) dönüştürülmesi yönünde karar almıştır. Bu kararın alındığı tarihte şehrin nüfusu, 46.226; yüz ölçümü ise 12
km2’dir. Boston şehrini içine alan Suffolk Kontluğunun yönetimi, yüzyılı aşkın süre önce, büyük oranda, şehir
yönetimiyle birleşmiştir. Boston Şehir Meclisi üyeleri, resen Suffolk Kontluğu komisyon üyelerinin yerini
almıştır. Şehrin hazine müdürü ve mali denetçisi, kontluk yönetiminde de aynı görevleri yerine getirmektedir.
Suffolk Kontluğu sınırları içinde kalan, Boston haricindeki diğer üç yerleşim biriminde yaşayan halk, kontluk
komisyonunda temsil edilmemekte, kontluğun tüm harcamaları Boston şehri tarafından karşılanmaktadır. 

Massachusetts Eyaleti’ndeki dokuz kongre seçim
bölgesinden üçü Suffolk Kontluğu sınırları içindedir

Boston Şehir Haritası



Ekonomi

Boston, 2012’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, dünyanın önde gelen 30 ekonomik merkezi arasında yer
almaktadır. Bu özelliği itibariyle, Boston küresel bir şehirdir. Boston, 2014 verilerine göre, yaratmış olduğu 382,459
milyar dolarlık GSYİH ile ülkenin yedinci en büyük şehir ekonomisiyken dünya ölçeğinde ise ilk yirmi beş içindedir.

Boston’da iş gücünün iş kollarına dağılımı, 2013 verilerine göre şu şekildedir: %19 sağlık hizmetleri ve sosyal yardım,

%12 profesyonel ve teknik hizmetler, %11 finans ve sigortacılık, %11 kamu sektörü, %8 konaklama ve yiyecek
hizmetleri, %8 eğitsel hizmetler, %5 idari hizmetler ve atık yönetimi hizmetleri, %5 perakende satış, %3 diğer
hizmetler ve kamu yönetimi, %3 emlak, kiralama ve finansal kiralama, %3 ulaşım ve antrepolama, %2 inşaat, %2
sanat, eğlence ve rekreasyon, %2 enformasyon, %4 diğer.

Boston’daki yüksek öğretim kurumlarının
bölgesel ekonomiye büyük katkısı
bulunmaktadır. Her yıl, dünyanın farklı
noktalarından 350.000’den fazla üniversite
öğrencisi şehre gelmekte ve şehir
ekonomisine yılda 4,8 milyar dolar katkı
sağlamaktadır. Bölgedeki okullar, hem
önemli bir işveren konumundadır hem de
sanayi kuruluşlarını şehre çekmektedir.
Şehir, biyoteknoloji firmaları için önemli bir
merkez konumundadır. Şehir, Ulusal Sağlık
Enstitüleri (National Institutes of Health)

fonundan yıllık bazda aldığı pay itibariyle
birinci sıradadır. Şehir birçok farklı
nedenden ötürü yenilikçi olarak
nitelendirilmektedir. Akademinin varlığı,
risk sermayesine erişim ve ileri teknoloji
şirketlerinin varlığı bu sebepler arasındadır.Boston Finans Bölgesi (Boston Financial District)



Ekonomi

Mayıs 2015 verilerine göre, Boston’da işsizlik oranı %4,2’dir. Federal, eyalet veya yerel düzeyde 76,150 kişinin kamu
sektöründe çalıştığı Boston’da, en büyük işveren kamudur. Özel sektörde, şehrin en büyük işveren kuruluşları ise şu
şekildedir: Massachusetts Hastanesi (Massachusetts General Hospital), Brigham ve Kadın Hastanesi (Brigham and
Women's Hospital), Boston Üniversitesi (Boston University), Çocuk Hastanesi (Children's Hospital), State Street Bankası ve
Tröst Şirketi (State Street Bank & Trust Company), Beth Israel Diyakoz Tıp Merkezi (Beth Israel Deaconess Medical
Center), Harvard Üniversitesi Lisansüstü Okulları (Harvard University Graduate Schools), Northeastern Üniversitesi
(Northeastern University), Fidelity Yatırımları (Fidelity Investments) ve Boston Tıp Merkezi (Boston Medical Center).

2011 verilerine göre toplam yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 21.2 milyon olduğu şehirde, ziyaretçiler, 8,3 milyar dolar
harcama gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, turizm bir diğer önemli ekonomik faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir. İki
komşu ülke olan Kanada ve Meksika dışarıda tutulduğunda, 2014’te, Boston’ı ziyaret eden toplam yabancı ülke vatandaşı
sayısı 1,4 milyondur. Bu grupta, Çin ve Birleşik Krallık başı çekmektedir.

2007-2011 yılları arasında yürütülen resmi bir araştırmaya göre, Boston’da ortalama hane başına gelir 51,739$, aile başına
gelir ise 61,035$’tir. Bir yıl süresince, tam zamanlı çalışan bir erkeğin ortalama gelirinin 52,544$ olduğu şehirde, bir kadının
geliri ise 46,540$’dır. Şehirde kişi başına başına düşen milli gelir 33,158$’dır. Şehir nüfusunun %21.4’ü, ailelerin ise %16’sı
yoksulluk sınırının altında değerlendirilmektedir. 18 yaşın altındaki nüfusun %28.8’i, 65 ve üstü yaş nüfusun ise %20.4’ü
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Şehir, ABD’nin doğu yakasındaki önemli limanlarından biri olmasının yanı sıra, batı yarıküresinin devamlı olarak faaliyet
gösteren, en eski endüstri ve balıkçılık limanıdır. Şehrin diğer önde gelen ekonomik faaliyet alanları arasında, yatırım
fonları ve sigortacılık başta olmak üzere finansal hizmetler de gelmektedir. Hynes Convention Center, Seaport World
Trade Center ve Boston Convention and Exhibition Center adlarında üç önemli kongre merkezine sahip olan şehir, aynı
zamanda, basım ve yayım alanında da önemli bir merkez konumundadır.



Siyasal Yaşam

Boston, güçlü başkan – meclis hükümeti sistemiyle yönetilen bir şehirdir. Dört
yılda bir yapılan seçimler neticesinde belirlenen belediye başkanı geniş
yetkiye sahiptir. Ocak 2014’te göreve gelen Marty Walsh (solda), başkanlık
görevini, şehir tarihinin en uzun süre - yirmi yıl - görev yapan başkanı Thomas
Menino’dan devralmıştır. Boston’da belediye başkanlığı seçimleri, partili
adaylar üzerinden değil bağımsız adaylarla gerçekleştirilmektedir. Buna
karşın 20.yy’ın başınadan beri göreve gelen 22 başkandan 19’u Demokratik
Parti (Democratic Party/ D), 3’ü Cumhuriyetçi Partilidir (Republican Party/ R).

Şehir, 1930’dan bu yana Demokratik Partili belediye başkanları tarafından
yönetilmektedir. Başta Kennedy ailesi olmak üzere, 20.yy’ın başında bu yana,

İrlandalılar şehrin siyasal yaşamında etkin bir rol oynamaktadırlar. 

Boston Şehir Meclisi (Boston City Council), her iki yılda bir yapılan seçimler
sonucu belirlenen üyelerden oluşmaktadır. Şehir meclisi, dokuz bölge
sandalyesi, dört genel sandalyeden oluşmaktadır. Boston’daki devlet
okullarının idaresinden sorumlu olan Okul Komitesi’nin üyeleri, başkan
tarafından atanmaktadır.

Şehir aynı zamanda, çok sayıda federal binayı da barındırmaktadır. Şehir, Massachusetts Eyaleti’nin başkenti olması
sebebiyle eyalet siyasal yaşamı için de büyük önem arz etmektir. Massachusetts Koruma ve Rekreasyon Dairesi
(Massachusetts Department of Conservation and Recreation), Boston Halk Sağlığı Komisyonu (Boston Public Health
Commission), Massachusetts Su Kaynakları Kurumu (Massachusetts Water Resources Authority/ MWRA) ve Massachusetts
Liman Kurumu (Massachusetts Port Authority/ Massport) gibi pek çok önemli kamu kuruluşu merkezi şehir sınırları içinde
yer almaktadır. Yine benzer şekilde, içinde pek çok kamu kuruluşunun faaliyet gösterdiği John F. Kennedy Federal Ofis
Binası (John F. Kennedy Federal Office Building), Thomas P. O'Neill Jr. Federal Binası (Thomas P. O'Neill Jr. Federal
Building), John W. McCormack Posta İdaresi ve Mahkemesi (John W. McCormack Post Office and Courthouse), Boston
Federal Merkez Bankası (Federal Reserve Bank of Boston), Birleşik Devletler Birinci Bölge Temyiz Mahkemesi (United
States Court of Appeals for the First Circuit) ve Birleşik Devletler Massachusetts Bölge Mahkemesi (United States District
Court for the District of Massachusetts), şehrin sınırları içinde bulunmaktadır.



Siyasal Yaşam

Şehir, iki kongre seçim bölgesine (congressional
district) ayrılmıştır: Massachusetts 7. Kongre Seçim
Bölgesi (Massachusetts's 7th congressional district)
ve Massachusetts 8. Kongre Seçim Bölgesi
(Massachusetts's 8th congressional district). Yedinci
bölgeyi, Temsilciler Meclisi’nde (House of
Representatives), 1998’den beri Mike Capuano (D);

sekizinci bölgeyi ise, 2013’ten beri, Stephen F. Lynch
(D) temsil etmektedir. Massachusetts Eyaleti’nin
Birleşik Devletler Senatosu’ndaki (United States
Senate) temsilcileri, 2013’ten beri Elizabeth Warren
(D) ve Ed Markey’dir (D).

Şehrin siyasal yaşamı, Demokratik Parti’nin, tarihsel
üstünlüğüyle şekillenmiştir. Boston şehrinin içinde
bulunduğu Massachusetts Eyaleti’nde seçmenler,
1980 ve 1984’teki iki başkanlık seçimi haricinde,

1960’tan beri yapılan tüm başkanlık seçimlerinde,

Demokratik Parti’nin başkan adaylarını
desteklemiştir. 1972’te, Richard Nixon’ın başkanlığı
kazandığı seçimlerde, şehir, rakip adaya oy veren tek
eyalet; başkent statüsünde olan Washington D.C. ile
beraber, iki birinci kademe idari bölümden biridir. 

Boston şehrinin içinde yer aldığı Suffolk Kontluğu’nda, 1924’ten beri hiçbir Cumhuriyetçi aday seçimleri kazanamamıştır.
Görevdeki ABD Başkanı Barrack Obama, 2008’deki başkanlık seçimlerinde %76,9 ve 2012’deki seçimlerde ise %77,6
oranında oy almıştır. Massachusetts’te, idam cezası 1984’te kaldırmıştır. Eyalet, ABD’de LGBTİ çiftlere, evlilik hakkı tanıyan
ilk eyalettir. Karar, 2004’te alınmıştır.



Planlama

Boston'ı Hayal Et 2030 (Imagine Boston 2030)

Boston, 2010-2014 yılları arasında, hem ekonomik hem de nüfus olarak büyük bir gelişme yaşamıştır. Şehir, yeni sakinleri,
yeni iş imkanları ve daha fazla konutla hızla gelişirken, Bostonlılar artan konut fiyatları, aşırı yüklenen ulaşım ağları, devam
eden sistemik yoksulluk, ırksal ayrımcılık, eğitim fırsatlarına erişimdeki eşitsizlik gibi pek çok sorunla mücadele etmeye
devam etmektedir. Boston Şehir Yönetimi, büyümeden yararlanabilmek ve muhtemel sorunlara cevaplar bulabilmek için,

50 yıl içinde şehir çapındaki ilk plan olan ve Bostonlıların katkısıyla geliştirilen Imagine Boston 2030 ile büyümeyi, 
sorunların üstesinden gelmek ve şehri daha güçlü ve daha kapsayıcı hale getirmek için bir araç olarak görmekte ve
Boston'ın sevilen yönlerini korumak ve geliştirmek için bir çerçeve sunmaktadır.



Planlama

Imagine Boston 2030'un oluşturulması sürecinde, şehir yönetimi, gelecek konusunda Bostonlıların düşüncesini anlamak
için açık oturumlar, vizyon geliştirme toplantıları, öneri kutuları, metin mesajları, sosyal medya ve web anketleri gibi çeşitli
araçlar kullanmış ve ortaya çıkan sonuçlarla, kentin büyümesini yönlendirmek için 4 ana hedef belirlemiştir: 

1) Mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için

• Çeşitli gelir seviyesinden insanların satın alabileceği konutlar inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak
• Bostonlıların kaliteli ulaşım, sağlıklı gıda, canlı ana cadde ve kamusal alanlara sahip olduğu, güvenli mahalleler oluşturmak

2) Ekonomik büyümeyi kapsayıcı hale getirmek için

• Bilgiye, eğitime ve teknolojiye erişim aracılığıyla iyi bir işe erişim imkanını genişletmek
• Rekabetçi bilgi ekonomisi sektörlerini, gerekli alan, yetişmiş insan kaynağı  ve ağ sağlayarak genişletmek
• İnsanların yaşadıkları yerlerin yakınında nitelikli iş imkanı sunarak karma gelirli mahallelerin büyümesini teşvik etmek
• Düşük gelirli topluluklarla iş açısından zengin bölgeler arasında iletişim sağlamak
• Eğitimli kesimleri ve şirketleri çekebilmek için gerekli olan eğitimi, kültürü ve kentsel canlılığı güçlendirmek



Planlama

Konut seçeneklerini geliştirecek, istihdam yaratacak, iklim değişikliği ile ilgili riskleri azaltacak  stratejileri
önceliklendirmek ve uzun süreden beri devam eden ırksal ve ekonomik sorunları ele almak için, Boston Şehir
Yönetimi, şehir sakinlerinin fikirsel katkılarından yararlanmak amacıyla Bostonlıların, Boston'ın geleceği ile ilgili
fikirlerini ifade edebilecekleri ve Boston'ı geliştirmek için nerede neler yapılabileceğini harita üzerinden
işaretleyebilecekleri çevrim içi bir platform (coUrbanize) oluşturulmuştur.
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3) Sağlıklı bir çevre geliştirmek ve iklim değişikliğine
uyum sağlamak için

• Canlı kamusal açık alanlarla yeniden canlandırılmış
 mahallelerin, ticari merkezlerin ve önemli sanayi
alanlarının bir arada olduğu bir rıhtım oluşturmak
• Önemli altyapı ve ekonomik varlıkları, iklime bağlı
olaylardan kaynaklanan etki ve bozulmalardan
korumak
• İnşaat, enerji, ulaşım ve atık sektörlerindeki karbon
emisyonu azaltımında küresel çapta lider olmaya
devam etmek
• Artırılmış hava ve su kalitesi, terkedilmiş endüstri
bölgelerinin ıslahı ve yeşil altyapı aracılığıyla
mahallelerdeki yaşam kalitesini ve iklime dayanıklılığı
artırmak

4) Altyapıya, açık alana ve kültüre yatırım yapmak için

• Güvenli bütüncül sokaklar, yeni seyahat seçenekleri ve
iş merkezleri ve temel hizmetlere gelişmiş erişim
imkanını kapsayan uygun fiyatlı ve güvenli ulaşım
altyapısı sağlamak
• Tüm yaşlardan kişiler için çeşitli aktivitelerin olduğu
açık alanlar oluşturmak ve sayısını artırmak
• Boston'ın tüm mahallelerinde temiz ve canlı kamusal
alanlar oluşturmak
• Nüfusun çeşitliliğini yansıtacak ve yetenekli kişileri ve
turizmi kendine çekecek kültürel imkanlar sağlamak
ve güçlendirmek
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Yetişkinler için okuma listesi:

Matthew Desmond - "Evicted: Poverty and
Profit in the American City
Jane Jacobs - The Death and Life of Great
American Cities"
Mel King - Chain of Change: Struggles for
Black Community Development
Dennis Lehane - "The Given Day"

J. Anthony Lukas - "Common Ground: A
Turbulent Decade in the Lives of Three
American Families"
Michael Patrick MacDonald - "All Souls"
Robert Caro - "The Power Broker"
Rishi Reddi - "Karma and Other Stories"
Judith Rodin - "The Resilience Dividend:

Being Strong in a World Where Things Go
Wrong"

Mario Luis Small - "Villa Victoria: The
Transformation of Social Capital in a Boston
Barrio"

Jeff Speck - "Walkable City: How Downtown
Can Save America, One Step at a Time"

Joseph E. Stiglitz - "The Price of Inequality:

How Today’s Divided Society Endangers
Our Future"

Edwin O'Connor - "The Last Hurrah"

Italo Calvino - "Invisible Cities"
Ken Tangvik - "Don't Mess with Tanya:

Stories Emerging from Boston's Barrios"

Boston Şehir Yönetimi, 1960'lardan bu yana hazırlanan en kapsamlı şehir
planının hazırlık sürecine katılacak olan yurttaşlar için, şehir temalı okuma
listesi yayınlamıştır. Liste, yurttaştan gelen talep doğrultusunda
genişletilmiştir. Liste, hem yetişkinler hem de gençler için düzenlenmiştir.

Gençler için okuma listesi:

Matthew Tobin Anderson - "The Astonishing Life of Octavian Nothing"

Jeanne DuPrau - "The City of Ember"
Lita Judge - "Pennies for Elephants"
Stephen Krensky - "What’s the Big Idea? Four Centuries of Innovation in
Boston"

Robert McCloskey - "Make Way for Ducklings"
Steve McDonald - "Fantastic Cities: A Coloring Book of Amazing Places
Real and Imagined"

Joe McKendry - "Beneath the Streets of Boston"

Sage Stossel - "On the Loose in Boston (Find the Animals)"
Maryann Cocca-Leffler - "Bus Route to Boston"

Christine Paxmann - "From Mud Huts to Skyscrapers: Architecture for
Children"

Türkçe yayınlanmış olanlar:

Steve McDonald - "Fantastik Şehirler" (Pena Yayınları)
Jeanne DuPrau - "Sihirli Şehir" (E Yayınları)
Jane Jacobs - "Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı" (Metis
Yayınları)
Joseph E. Stiglitz - "Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu
Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?" (İletişim Yayınları)
Italo Calvino - "Görünmez Kentler" (YKY)

https://www.ted.com/talks/jeff_speck_the_walkable_city?language=tr


Gıda Girişimleri

Madde 89'un geliştirilmesinde, Boston Yeniden Geliştirme Kurumu (Boston Redevelopment Authority), Belediye Başkanlığı
Gıda Girişimleri Ofisi ve çiftçilerin, uzmanların, kent sakinlerinin ve avukatların tavsiyede bulunmak ve kılavuzluk etmek için
bir araya geldiği Belediye Başkanlığı Kentsel Tarım Çalışma Grubu ile birlikte çalışmıştır. Madde 89, Haziran ve Temmuz
2013 tarihleri arasında, Boston genelinde, Belediye Başkanlığı Kentsel Tarım Çalışma Grubu'nun yaptığı 18 halka açık
toplantının ve 11 mahalle oturumunun bir ürünü niteliğindedir. Bu zamandan beri, Boston Şehir Yönetimi, Boston'daki ticari
kentsel tarımı,  meyve-sebze yetiştirmek için toplulukların ve küçük işletmelerin bir araya gelmesini ve şehir sakinlerinin
taze gıdaya daha kolay erişebilmesi amacıyla desteklemektedir.

Boston Kentsel Tarım Vizyon Geliştirme Süreci (Boston Urban Ag Visioning Process), çiftçiler için istihdam imkanı
sağlamak, taze ve sağlıklı gıdaya erişim imkanı tanıyan yerlerin sayısını artırmak ve düşük gelirli kişilerin gıdaya nasıl
erişebileceğini belirlemek amacıyla, şehir çapında bir gıda üretim ve dağıtım planı oluşturmak için kentsel tarımla ilgilenen
pek çok farklı kuruluşu bir araya getirmiştir. Bu süreçte, kent bahçeciliği ile uğraşanlar, geleneksel çiftçiler, meyve-sebze
toplayıcıları, yenilebilir orman bahçeleriyle ilgilenenler, kendi ekip biçtiğini pazarda satanlar, teras bahçesi yapanların yanı
sıra yerel üreticilerin de dâhil olduğu kentsel tarımın her alanından temsilci ile iletişime geçilmiştir. Bu süreç sonucunda
ortaya çıkan Boston Kentsel Tarım Vizyon Raporu, belediyenin kapsayıcı ekonomik, ekolojik, sosyal ve halk sağlığı ile ilgili
hedeflerini gerçekleştirmesinin tamamlayıcı bir parçası olmuştur.

Boston'da, 50 dönümün üzerinde 200'den fazla topluluk bahçesi, 100'den fazla okulda sağlıklı öğle yemeği seçeneği
sunması amacıyla tasarlanan bostanlar, çeşitli türde meyve bahçeleri ve teras bahçeleri bulunmakta ve 10.000'den fazla kişi
bahçecilikle uğraşmaktadır. Aynı zamanda Boston Şehir Yönetimi, bahçecilikle uğraşan kişileri teşvik etmek ve kent
bahçeciliğini öğrenmek isteyen kişilere eğitim vermek amacıyla çeşitli programlar sunmaktadır.

Kentsel tarım, şehir sakinlerine, taze,

sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya daha iyi
erişim imkânı tanımakta, aynı zamanda
ulaşım maliyetlerini ve karbon
emisyonunu azaltmaktadır. 2013 Aralık
ayında Boston İmar Kanunu'na eklenen
yeni madde (Madde 89) ile Boston'da
kentsel tarıma izin verilmiştir.



Gıda Girişimleri

Bostan Gıda Politikası Konseyi (Boston Food Policy Council)

2009 yılında kurulan Boston Gıda Politikası Konseyi, Boston gıda sisteminin tüm alanlarında çalışan kişiler için bilgi
paylaşımı ve eğitim imkanları sağlamaktadır. Üç ayda bir toplanan kurul, konseyin yönetiminden ve savunuculuğunu
yaptığı gündemin uygulanmasından sorumludur.

Kurul üyeleri, farklı mesleki arka planlardan, farklı mahallelerden ve gıda sektörünün farklı alanlarından gelen, Boston gıda
sistemini geliştirme arzusu duyan ve kurulun taahhütlerini karşılayabilecek kişilerden seçilmektedir. Üyelik seçim
sürecinde, ırksal, cinsel, yaşsal, etnik, coğrafi ve sosyoekonomik çeşitliliğin olmasına özen gösterilmektedir. Bu konseyin
amacı, ortak politika hedeflerine yönelik çalışılması için kurumları bir araya getirmektir. Konsey, aynı zamanda, kuruluşlar
arasındaki işbirliği ve anlayışı da teşvik etmektedir.

2015 yılında, Boston Gıda Politikası Konseyi, bir revizyon sürecine başlatmıştır. 9 Mart 2015'te şehir yönetiminden,

araştırma kuruluşlarından, kurumlardan, işletmelerden, fon sağlayıcılardan, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan,

yurttaşlardan ve öğrencilerden toplam 53 kişi tartışmalara katılmıştır. Toplantı, gıda politikasının ve Harvard Üniversitesi
Gıda Hukuku ve Politikası Kliniği (Harvard University Food Law and Policy Clinic) tarafından sağlanan ve konseyin
tartışmaya açtığı örnek konuların gözden geçirilmesiyle başlamıştır. Bu toplantıda, katılımcılar, küçük gruplar halinde,

Boston gıda sisteminin karşılaştığı zorlukları ve hedeflerini tartışmışlar ve öneriler sunmuşlardır.



Gıda Girişimleri

Bir gıda kampanyası olan Boston Paylaşıyor (BostonCANShare), Boston'daki
düşük gelirli kişilere destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. 1986 yılında
Şükran Günü'nden arta kalan gıdaların tekrar paketlenerek desteğe ihtiyaç
duyan kişilere dağıtılması ile başlayan  "Boston Paylaşıyor" programı,  bugün
Boston Bounty Bucks programına kaynak yaratmayı da kapsamaktadır.
Kampanya, açlıkla mücadele edilmesine ve sağlıklı gıdaya erişimin
artırılmasına yardımcı olmaktadır. Ekim ve Aralık ayları arasında
gerçekleştirilen programa, bireyler, kurumlar ve işletmeler çeşitli yollarla
katılabilmektedir. Boston devlet okullarının, kütüphanelerin,

süpermarketlerin de dahil olduğu 150'den fazla kuruluş ve işletme
konservelenmesi için yiyecek toplayarak programa katkı sağlamaktadır.  



Ulaşım

Go Boston 2030

2014'ün ilkbaharında, Belediye Başkanı Walsh, Boston Ulaştırma Departmanı (Boston Transportation Department )
ve yerel ve ulusal uzmanlarla kentin uzun vadeli ulaşım geleceğini tasarlamak amacıyla çalışması için,

üyeleri şehir sakinlerini, işletmeleri, kuruluşları ve kamu kurumlarını temsil eden bir Hareketlilik Planı Danışma
Kurulu (Mobility Plan Advisory Committee) oluşturmuştur. Bu ekip, Bostonlılara,  Go Boston 2030'un Vizyon
Çerçevesi ve Eylem Planı'nın doğrudan sesi olmasına imkan tanıyan bir strateji geliştirmiştir.

Go Boston 2030, şehir yönetiminin, gelecek 5, 10, 15 yıllık süreçte şehir için cesur bir ulaşım geleceği tasavvur etme
girişimidir. Süreç sonunda ortaya koyulacak olan planın, şehir sakinleri, işletmeler ve şehre gelen kişiler için, ulaşımı
geliştirmek amacıyla, dönüştürücü politika ve projeler öneren, geniş kapsamlı bir vizyon haritası oluşturması
amaçlanmaktadır.

2015'in Ocak ayında başlayan ve hala devam etmekte olan süreç, geniş
bir halk katılımıyla yönetilmiştir. İyi fikirlerin genellikle bir soruyla
başladığı fikrinden yola çıkarak başlatılan Soru Kampanyası (Question
Campaing) ile şehrin her yerinden kuruluşlar Boston'ın vizyonuna
ilham olacak ulaşımın geleceği ile ilgili soruların toplanmasına
yardımcı olmuştur. Sorular, kampanyayı destekleyen ortak kuruluşlar
tarafından çevrim içi olarak  ve mahallelerde gezen soru kamyonu
aracılığıyla toplanmıştır. Kampanya sürecinde toplanan 5.000 soru,

ortak kuruluşlar, şehir yönetimi birimleri ve akademik kurumlardan
gelen 50'nin üzerinde gönüllü tarafından Soru İnceleme Oturumu
sırasında incelenmiş, temalarına göre düzenlenmiş ve en dikkat çeken
ve tekrar eden sorular "Öncelikli Sorular" olarak gruplandırılmıştır. Bu
öncelikli sorular, Vizyon Çerçevesi'nin amaç ve hedeflerinin temelini
oluşturmuştur. Ayrıca, sorular çevrim içi olarak ulaşılabilir hale
getirilmiş ve soruların değerlendirilmesi ve harita üzerinde bulunması
da mümkün kılınmıştır. 



Ulaşım

Go Boston 2030'un Vizyon Geliştirme Laboratuarı
 (Visioning Lab), 8-9 Mayıs tarihlerinde Çin Ticaret
Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve soru kampanyası temel
alınarak, halktan kentsel hareketliliğin geleceği için
kapsamlı bir vizyon geliştirilmesi konusunda yardımcı
olmaları istenmiştir. Herkese açık ve ücretsiz olarak
gerçekleşen ve 600'den fazla kişinin katıldığı etkinlikte,

enteraktif bir Yaratım Durağı (Creation Station), kolajlar,
modeller, şiirler ve daha fazlası ile insanların gelecekte
Boston'da nasıl dolaşmak  istediklerini görselleştirmesine
imkan tanımıştır. Etkinliğe katılan beş yerel sanatçı,
katılımcılarla birlikte dans, fotoğraf, resim, performans ve
kolektif haritalandırma gibi çeşitli alanlarda çalışmalarda
bulunmuştur. 



Ulaşım

Bu süreç sonucunda, 2015 Haziranında, gelecekte
Boston'daki kentsel hareketlilik konusunda 5.000
soru ve Vizyon Geliştirme Laboratuarı'na katılan
600'den fazla insanın yorumu temel alınarak bir
Vizyon Çerçevesi (Vision Framework)

tasarlanmıştır. Vizyon Çerçevesi, belli amaç ve
hedefler sunarak, gelecek 5, 10, 15 yıl boyunca
gerçekleştirilecek proje ve politikaları kapsayan
Eylem Planı'nı geliştirmek için bir zemin olmuştur.

2015 sonbaharında gerçekleştirilen ve Go Boston
2030 girişiminin bir parçası olan Yolculuğunu
Paylaş (Share Your Trip) etkinliği kapsamında, 10
gönüllü Boston sakini, düzenli yaptığı ulaşım
sürecini Boston Ulaşım Departmanı'nın
çalışanlarıyla paylaşmış, böylece departmanın
yöneticileri, plancıları ve mühendisleri insanların
yürürken, tramvaya, otobüs, bisiklete binerken ve
araba kullanırken mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarını öğrenme fırsatı yakalamıştır. 

Sokaktaki Fikirler (Ideas on the Street) etkinliği
kapsamında, sokak ekibi, 2015 Eylül ve Ekim
ayları arasında, 31 mahalleyi bisikletle gezerek
proje ve politika fikirlerini toplamıştır. Toplanan
tüm fikirler online hale getirilerek web sitesinde
yer alan fikir veritabanına kaydedilmiştir.



Ulaşım

Go Boston 2030, Kasım ayı boyunca, ulaşımın geleceği konusunda üç enteraktif tartışma oturumuna  ev sahipliği
yapmış, katılımcılar başka mahallelerden kişilerle bir araya gelerek mevcut ulaşım sisteminin karşılaştığı sorunların
üstesinden gelmek için mümkün olan yolları tartışmışlardır.

2016 Ocak ve Nisan ayları arasında, Go Boston 2030 ekibi, toplanan proje ve politika fikirlerini kullanışlı bir veritabanı
üzerinde düzenlemek ve yerel ve ulusal uzmanlarla paylaşmak için çalışmış ve tüm bu proje ve politika fikirlerini
kategorilere ayırarak çevrim içi hale getirmiştir. Bu süreçte, Go Boston 2030 ekibi, bütün proje ve politika
fikirlerini danışma kurulunun üyeleri ve şehir yönetiminin süreçteki partnerleri ile paylaşmıştır. Danışma kurulunun
üyeleri ve şehir yönetiminin süreçteki partnerleri, Fikirlerin Yeniden Gözden Geçirilmesi Oturumu'nda (Idea Review
Session) insanları ekonomik imkanların daha fazla olduğu yerlere bağlayan ve iklim değişikliğine duyarlı daha eşit bir
ulaşım sisteminin kurulmasına yardımcı olacak en etkili fikirlerle ilgili geri bildirim sağlamıştır. Onların bu çabaları,
benzer fikirlerin bir araya getirilmesine yardımcı olmuş ve Boston'ın olası ulaşım geleceğini gösteren fikirlerin
seçilmesi için bir başlangıç noktası oluşturmuştur. 

Tüm bu hikâye
anlatım süreci,
mahalleleri gezen
bisikletler ve
enteraktif yuvarlak
masa tartışmaları
sonucunda, geniş bir
halk katılımı
sağlanmış ve ulaşımın
geliştirilmesi
konusunda 3.700'den
fazla proje ve politika
fikri toplanmıştır. 



Ulaşım

Mart 2016'da gerçekleştirilen ve  3 gün boyunca süren Senaryo Atölyesi (Scenario Workshop), plancıları, avukatları, kamu
kurumu çalışanlarını ve mühendisleri mümkün gelecek senaryoları geliştirmeleri için Roxbury İnovasyon Merkezi'nde bir
araya getirmiştir, bu üç gün boyunca, ulaşımla ilgili dokuz tartışma oturumu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, avukatların ve siyasi
yetkililerin, hukukun tanıdığı sağladığı imkanlardan sosyal adalete, iş ve eğitim merkezlerine erişiminden
yeniliklerin benimsenmesine kadar pek çok konu hakkında tartışması için uygun ortam yaratılmıştır. Açık Stüdyo (Open
Studio) etkinliğiyle de halk, Senaryo Atölyesi'nden çıkan gelecek tasarıları ilgili geri bildirimde bulunması için davet edilmiş
ve senaryo ekibi ve kent sakinleriyle bu proje ve politikaların Bostonlıların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak doğru proje
ve politikalar olup olmadığını tartışma fırsatı yakalamıştır.

2016 Mayıs ve Haziran ayları arasında
ise, çevrim içi anket ve kağıt oy
pusulaları hazırlanarak Bostonlılara
sunulmuş, İngilizce, İspanyolca ve
Çince dil seçenekleri bulunan bu
anketler vasıtasıyla Boston'da yaşayan
ve çalışan kişilerden bu proje ve
politikaları seçmeleri istenmiştir.

Bu süreç tamamlandığında, Vizyon
Çerçevesi'ndeki amaç ve hedefler ve
2015 sonbaharında şehrin genelinden
toplanan proje ve politika fikirleri
temel alınarak bir Eylem Planı ortaya
koyulacak ve bu plan, ulaşımın eşitlik,

iklim ve ekonomi ile ilgili önemli
gelişmeleri nasıl destekleyebileceğini
tasarlayacaktır. 



Ulaşım

Boston Yeşil Bağlantılar (Boston Green Links)

Boston Yeşil Bağlantılar, her mahalleden insanı
Boston yeşil yollar ağına bağlamak için yapılan
yeni yolların, yeni bisiklet tesislerinin ve daha
güvenli yol geçişlerinin yüklendiği şehir çapında
bir plandır. Plan, yerel girdi ile geliştirilen yeni
projeleri olduğu kadar, Boston Şehir Yönetimi'nin,

Massachusetts Doğal Çevrenin Korunması ve
Rekreasyon Birimi'nin (Department of
Conservation and Recreation) ve çeşitli
toplulukların devam etmekte olan projelerini  de
içermektedir.

Yeşil Yollar (Greenways), insanların yaşadıkları
yere yakın doğal alanlara erişimini sağlayan
doğrusal parklar ve yollardan oluşmakta ve onları
sağlıklı ve aktif ulaşıma teşvik etmektedir. Yeşil
Bağlantılar (Green Links) ise, tamamlandığında
her mahalleyle bağlantı kuracak olan yeşil yollar
ağının eksik olan bisiklet ve yaya yolu
bağlantılarından oluşmaktadır. Boston Şehir
Yönetimi, herkes için şehirde gezinmeyi, yeşil
alanların keyfini çıkarmayı kolaylaştırmak
istemektedir. Bu kapsamda, Boston Yeşil
Bağlantıları'ın amacı, her yaştan ve kondisyondan
kişinin yürüyerek, bisikletle ya da tekerlikli
sandalye ile kullanabileceği birbiriyle bağlantılı
bir yeşil yollar ağı oluşturmaktır. 



Ulaşım

İsveç’in 1997 yılında uygulamaya koyduğu "Vision Zero" (sıfır ölüm,

sıfır yaralanma, sıfır kaza) politikası, karayolu trafik yönetimine
kapsamlı bir yaklaşım getirmesi, sorunu sistem yaklaşımı ile ele
alması, trafik güvenliğinde sorumluluğu sadece sürücülere
yüklemeyerek sürücüler ve karayolu sistem tasarımcıları arasında
paylaştırması ve bu esaslara dayalı stratejiler geliştirerek
uygulaması yönleri ile karayolu trafik yönetiminde modern bir
yaklaşım olarak ortaya çıkmış ve İsveç'te bu tarihten itibaren
ölümcül ve ciddi kazaların oranı önemli ölçüde azalmıştır. ABD
genelinde pek çok şehir tarafından kabul edilen Vision Zero
girişimleri, trafik kazalarının önlenebilir ve kabul edilemez olduğu,

insan hayatının tüm ulaşım sistemlerinden önce geldiği, yolların
tüm kullanıcılar ve  tüm ulaşım türleri  için güvenli olması ve
yönetimin tüm kademelerindeki politikaların yollardaki güvenliği
birincil öncelik haline getirmesi gerektiği gibi ortak prensipleri
benimsemektedir.

Vision Zero Boston, devam etmekte olan şehir çapındaki ulaşım
planı Go Boston 2030'un Erken Eylem Projesi (Early Action Project)
niteliğindedir. Geniş bir halk katılım süreci sonrasında, Bostonlılar
tarafından ortaya koyulan soru ve önerilerde güvenlik en önemli
konulardan biri olarak ortaya çıkmış ve bunun sonucunda, Go
Boston 2030'ın Vizyon Çerçevesi'nin birincil hedeflerinden biri de
"Boston'da trafik kazalarının önlenmesi" olarak belirlenmiştir.
Boston pek çok şehre göre trafik güvenliği konusunda oldukça iyi
bir görünüme sahip olsa da, Boston Şehir Yönetimi, ulaşımda
güvenliği ön planda tutan ve insan odaklı bir yaklaşım getiren
Vision Zero Boston ile 2030 yılına kadar ölümcül ve ciddi trafik
kazalarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Boston; Vancouver, New York, San Francisco,

Portland, Chicago, Seattle ve San Jose ile birlikte
İsveç'in Vision Zero sonuçlarını değerlendirmeye
alıp kendi modellerini geliştiren Kuzey Amerika
şehirleri arasındadır.



Ulaşım

Mart 2015 tarihinde, Belediye Başkanı
Walsch, şehir yönetiminin, 2030 yılına kadar, ölümcül
ve ciddi trafik kazalarını ortadan kaldırmayı taahhüt
ettiğini açıklamış ve bu amaç doğrultusunda, Mayıs
ayında, şehir
yönetiminin çeşitli birimlerindeki temsilcilerden
Vision Zero Boston Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.
Boston Ulaştırma Departmanı öncülüğünde çalışan
ekip, ilk önce, şehir yönetiminin öncelikle ele alması
gereken sorunları ve sık kaza yaşanan noktaları
belirlemiş ve 2015 sonbaharına kadar, Boston Emniyet
Müdürlüğü'nün ve Boston'daki acil servislerin kaza
raporlarını ve verilerini  derlemiş, analiz etmiş ve
kazaların çok olduğu yerlerin incelemelerini
yönetmiştir.

Vision Zero Boston Çalışma Ekibi, Boston acil
servislerine gelen çağrıları takip
ederek, şehirdeki bütün ölümcül trafik
kazalarını gözlemleyecek ve analiz edecek çok
disiplinli ve birçok kurumun yer aldığı bir Anında
Müdahale Ekibi (Rapid Reponse Team) oluşturmuştur.
Bu ekip, kazaları incelemekte ve sokaklarda uygun
tasarım değişiklikleri, adli ve yasamaya ilişkin takip,

sosyal yardım ve diğer gerekli eylemlerle ilgili
 tavsiyede bulunmaktadır. Ekip, trafik güvenliğine
ilişkin mekan, davranış ve/veya araç kaynaklı
sorunların tespitinde ve sorunlara cevap verilmesinde
toplumdan gelen geri dönüşleri de izlemektedir.



Ulaşım

Bu sürecin sonunda, Vision Zero Boston Çalışma Ekibi, sokakta yürüyen, bisiklete binen ve diğer ulaşım araçlarını
kullanan insanları koruma yollarına odaklanmış olan Boston Yeşil Bağlantılar (Boston Green Links) ve Boston Bisiklet Ağı
Planı (Boston Bike Network Plan) gibi şehir yönetiminin diğer girişimleri ve sokakları önemli ölçüde daha güvenli hale
getirmek için hazırlanan Tarihi Boston'ı Bağla (Connect Historic Boston) ve Commonwealth
Caddesi'nin yeniden tasarlanması gibi devam eden projeleriyle bağlantılı olan bütüncül ve ayrıntılı bir eylem planı
ortaya koymuştur. Vision Zero Boston Eylem Planı, trafik kazalarının gerçek sebeplerini hedef almakta ve Boston'ı daha
yürünebilir, bisiklete binilebilir ve sürücüler için daha güvenli bir yer haline getirecek belirli adımlara odaklanmaktadır.
Vision Zero Boston 4 kritik alanda eylem sözü vermektedir: (1) Hızın azaltılması ve daha güvenli yeni yolların inşa
edilmesi, (2) dikkatsiz ve alkollü araba kullanımı ile mücadele edilmesi, (3) Bostonlıların Vision Zero ile ilişkiye geçmesi ve
(4) sonuçlar konusunda yetkililerin sorumlu tutulması.

Tarihi Boston'a bağlanan bisiklet yollarının güzergahları



Ulaşım

Bütüncül Sokaklar (Complete Streets) yaklaşımı,
sokaklarda yayalara, bisikletlilere, toplu taşımayı
kullananlara, motorlu taşıt kullananlarla eşit yer
vermekte, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve aktif
sağlıklı toplumları teşvik etmek için yenilikçi tasarım ve
teknolojileri benimsemektedir. Boston Bütüncül Sokaklar
girişimi de,  hem kamusal alan hem de sürdürülebilir
ulaşım ağları olan sokaklar oluşturarak Boston'daki yaşam
kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Boston Bütüncül
Sokaklar ilkeleri, Boston sokaklarının çoklu kullanımlı,
yeşil ve akıllı olması amacıyla, sokak tasarımları ve imar
projeleri için yeni standartlar oluşturmaktadır. 



Ulaşım

Çoklu Kullanımlı (Multimodal): Sokaklar her yaş ve kondisyondaki yayalar, bisikletliler, toplu taşımayı kullananlar ve
motorlu araç sürücüleri için tasarlanmaktadır. Çoklu kullanımlı tasarımlar, Boston sokaklarının güvenli olmasını ve tüm
kullanıcılar tarafından rahatça paylaşılmasını sağlamaktadır.

Boston'daki bisiklet yolları, insanları bisiklete binmeye teşvik etmekte, ayrıca paylaşımlı yollarla bisikletliler tüm yolları
kolayca kullanabilmektedir. Otobüs yolları ve otobüs öncelikli trafik ışıkları, yolcu hacminin fazla olduğu caddelerde
verimliliği ve hizmetin güvenilirliğini artırmaktadır. Geniş kaldırımlar, oturma yerleri, sanat eserleri ve güneş panelli çöp
kutuları gibi donatılarla yayalar için güvenli ve rahat bir ortam sağlamaktadır. Ayrıca yollar ve kaldırımlar engelli yurttaşlar
için de uygun hale getirilmektedir.

Yeşil: Sokaklar, enerji tasarruflu ve bakımı kolay tasarlanmakta, yağmur suyunu yönetmek için sağlıklı ağaçlar, bitkiler ve
geçirgen yüzeyler bulunmaktadır. Tasarım özellikleri, Boston'ın sokak ağının sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir
kullanımını teşvik etmektedir.

Akıllı:  Sokaklar, tüm ulaşım modellerinin daha verimli biçimde hareket etmesi, araç ve bisiklet paylaşımı gibi
alternatiflerin desteklenmesi ve yolculuk planını, park etmeyi ve farklı ulaşım araçları arasındaki aktarmayı kolaylaştıracak
gerçek zamanlı veri sağlanması için gerekli olan fiziksel ve dijital bilgi altyapısı ile donatılmaktadır.

Çoklu Kullanımlı Yeşil Akıllı

Boston'ın ana caddelerinden biri olan Commonwealth Bulvarı'nın
(solda) planında, kaldırım, bisiklet yolu, tampon bölge, park alanı,
araç yolu, şarampol ve Massachusetts Koyu Ulaştırma İdaresi'nin
(Massachusetts Bay Transportation Authority/ MBTA) yolcu
bekleme ve demir yolu alanları tanımlanmıştır.



Ulaşım

Boston'daki akıllı trafik ışıkları ve kameralar,
trafik akışını gerçek zamanlı olarak yönetmekte,

böylelikle bekleme sürelerini ve sera gazı
emisyonunu azaltmakta, yakıt verimliliğini
artırmaktadır. Kaldırım kenarlarındaki elektrikli
araçlar için şarj üniteleri, elektrikli araç
kullanımını teşvik etme ve fosil yakıtlara
bağımlılığı azaltmaktadır. 

Park ücretini ödemeyi kolaylaştıran akıllı sayaçlar, alternatif ulaşım imkânı sunan bisiklet kiralama üniteleri ve akıllı
uygulamalar Boston'da ulaşımın daha "akıllı" hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Boston Parklet* Programı (Boston Parklets Program)

*Parklet: Yüksek binaların ve yoğun kent trafiğinin baskısında, kamunun yararına rezerve edilmiş alanların dinlenme ve
bekleme noktası olarak kullanılmasına ve kentsel deneyimin geliştirilmesine yönelik kalıcı ya da geçici çalışmalardan
oluşmaktadır. Parkletler ya da “mini parklar”, özellikle park ve yeşil alanların bulunmadığı bölgelere yerleştirilmektedir.



Ulaşım

Parklet Programı, Boston Bütüncül Sokaklar Programı'nın (Boston
Complete Streets Program) bir bileşenidir. Program, kent sakinlerine ve
yerel işletmelere, bir araya gelmek ve dinlenmek için daha büyük bir
kamusal alan sunmaktadır. Parkletler, oyalanmak için topluluk alanları
oluşturan, verandaya benzer biçimdeki kaldırım uzantılarıdır ve
dönemsel olarak, yayalar için, Boston'ın mahallelerinde ve alışveriş
caddelerinde, yaşam kalitesini artıran bir alan oluşturmaktalardır.
Boston Şehir Yönetimi, özellikle yayaların sıklıkla kullandığı ve dükkan
sahipleri ve şehir sakinleri için oturma seçeneklerinin az olduğu her
mahallede parkletleri desteklemektedir. Parkletler; oturma alanları,
ağaçlar, çiçekler, şemsiyeler, kablosuz internet imkanı, aydınlatma ve
uygulamalı sanat örnekleriyle donatılabilmektedir.  

Parkletler, Boston Şehir Yönetimi ve izin sahibi arasındaki bir ortaklığın
sonucudur. İzin sahipleri, parklet kurulduktan sonra onun korunmasını,
temiz ve güzel tutulmasını kabul etmektedirler. 2 araçlık park yeri
kullanımı için Boston Kamusal İşler Bürosu'na (Boston Public Works)
aylık 340 dolar izin ücreti ödenmesi gerekmektedir. 



Ulaşım

2011'de başlatılan bir bisiklet paylaşım programı olan
New Balance Hubway, Boston, Brookline, Cambridge
ve Somerville genelinde 160’tan fazla istasyonda 1600
bisikletle, uygun fiyatlı ve rahat bir ulaşım seçeneği
sunmaktadır. 24 saat için 6, 72 saat için 12, aylık 20 ve
yıllık 85 dolarlık üyelik seçenekleri bulunan bisiklet
paylaşım programı, 30 dakikalık gezilerden ücret talep
etmemekte ve düşük gelirli kişilerin yıllık 5 dolara
bisikletle ulaşımına imkân tanımaktadır. 

Roll It Forward, eski bisikletleri toplamakta, onarmakta ve düşük
gelirli Bostonlılara dağıtmaktadır. Bu kapsamda, 2010 yılından beri
4.400 bisikletin dağıtımı sağlanmıştır. Şehir sakinleri programa
destek olmak amacıyla eski bisikletlerini bisiklet bırakma
noktalarından birine getirerek bağış yapabilmekte ve karşılığında
ücretsiz mayo veya t-shirt alabilmektedir. Profesyonel tamirciler
getirilen bisikletleri tamir etmekte ve güvenli ve binmek için uygun
olduğundan emin olmaktadır. Bisiklet, kask ve kilitler sağlık
merkezleri ya da evsiz barınakları gibi yerel toplum grupları ile
işbirliği içinde dağıtılmaktadır.

Roll It Forward aracılığıyla bisiklet alan herkesin
bisiklet güvenliği atölyesine katılması gerekmektedir.
Atölyelerde, nasıl düzgün şekilde kask takılacağı,
bisikletin güvenli bir şekilde sürüleceği ve kurallara
uyulacağı öğretilmektedir.



Ulaşım

Gençler Bisiklete Biniyor Programı (Youth Cycling Program), ilkokul, ortaokul ve liselerde, bazen de
yerel toplum merkezlerinde bisiklet, kask, eğitmen desteği sağlayarak gençlerin bisiklete binmelerini teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Katılımcılar, dersler sırasında güvenli bir şekilde bisiklete binmeyi öğrenmektedir. 1-2 hafta süren
çalışmalar genellikle 2-12 öğrenci kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. Program, bisiklet kullanmak için gerekli becerileri
öğretirken aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren bisiklet sevgisini aşılamayı hedeflemektedir. 2009 yılından bu yana
programa, 30.000’in üzerinde genç katılım sağlamıştır. 

Boston's Bike to Work Day Festival

Boston’s Bike to Work Day Festivali'nin
sonuncusu, 20 Mayıs 2016 tarihinde 07.00-

09.00 saatleri arasında, şehrin önemli bir
kamusal alanı olan Boston Belediye Binası
Meydanı'nda (Boston City Hall Plaza)

düzenlenmiştir. Festival, 1956'dan beri kutlanan
Ulusal Bisiklet Ayı (National Bike Month) ve Koy
Eyaleti Bisiklet Haftası'nın kutlaması için
yapılmıştır. On iki bisiklet konvoyunun
oluşturulduğu festival kapsamında, 30 bisiklet
dostu kuruluş çadırlar kurup kahvaltı servisi
yapmıştır. Boston Ulaştırma Dairesi, şehrin
sakinlerini, ziyaretçilerini ve her gün iş için şehre
gelip giden kişileri festivale davet etmiştir.



Çevre

2014'te güncellenen Boston İklim Eylem Planı, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine hazır olma
konusunda yapılan yedi yıllık bir çalışmanın ürünüdür. 2007 yılında çıkan karar ile, Boston, 2005 yılındaki rakamlara
oranla sera gazı emisyonunu 2020'ye kadar %25, 2050'ye kadar ise %80 oranında azaltma hedefini ortaya koymuş, iklim
değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olma konusunda karar alarak, 2011 yılında tüm Boston halkını kapsayan ilk iklim eylem
planı olan Bir Gelişme İklimi'ni (A Climate of Progress) ortaya koymuştur.  2014'te güncellenerek daha kapsamlı bir hale
gelen Boston İklim Eylem Planı, (1) mahalleler, (2) büyük binalar ve kurumlar, (3) ulaşım, (4) iklime hazırlıklı olma ve
(5) 2050'ye kadar sera gazı emisyonların %80 azalması başlıklarında belli stratejiler ve eylemleri içermektedir. Bu hedef,
strateji ve eylemler, Yönlendirme Komitesi (Steering Committee), 5 strateji alt komitesi, mahalle toplantıları ve etkinlikler
aracılığıyla binlerce kişinin aktif katılımı ve şehir yönetimi personelinin desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

İklim Eylem Planı (Climate Action Plan)

Boston deniz seviyesinde yer alan eski bir şehirdir ve yüzyıllar
boyunca mahalleler, alçakta bulunan bölgeler üzerine inşa
edilmiştir.  Bu durum, 2100 yılına kadar, yükselen deniz
seviyesi, fırtına dalgası, sel, yoğun yağış, yüksek sıcaklıklar,
güçlü rüzgarlar gibi Boston'ı bekleyen pek çok fiziksel tehdite
neden olmaktadır. Bu tehlikeler büyük finansal riskleri de
beraberinde getirmektedir. Dünya Bankası'na göre Boston,

ABD'nin en savunmasız dördüncü, dünyanın ise
sekizinci şehridir. 

Boston Şehir Yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerine hazır
olmak ve sera gazı emisyonunu 2020'ye kadar %25, 2050'ye
kadar ise %80 azaltma hedefine ulaşmak amacıyla bir İklim
Eylem Planı ortaya koymuştur. Bu plan ile Boston, şimdiki ve
gelecek nesiller için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir
olarak gelişmeye ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda
lider konumda olmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.



Çevre

Boston Yeşil Kurdele Komisyonu (Boston Green Ribbon Commission)

Yeşil Kurdele Komisyonu'nun amacı, Boston'un kilit sektörlerinden liderleri şehrin iklim eylem planının çıktılarını
desteklemesi için bir araya getirmektir. Komisyon, özel sektörün ve şehir yönetimi temsilcilerinin, Boston'ın iklim
değişikliğinin etkilerine hazırlanma sürecindeki imkanlar, zorluklar, fikirler ve ihtiyaçlara yönelik tartışma, planlama ve
eylemde bulunması için bir zemin sağlamaktadır. Yeşil Kurdele Komisyonu'nun üyeleri, Boston'ın en büyük mülk sahibi
işletmelerinin, eğitim kurumlarının ve hastanelerinin liderleri ve bu üç temel sektörün üst düzey temsilcilerinden
oluşmaktadır. Ayrıca inşaat, finans, danışmanlık ve konaklama sektörlerinden, inanç topluluklarından ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlardan da üyeler bulunmaktadır.

Komisyon, iklim eyleminin gelişmesinde üç önemli rol oynamaktadır:
(1) İklim Eylem Planı'nın uygulanması konusunda şehir
yönetimine tavsiyede bulunmak, (2) planın çıktılarını desteklemek için
sektörün liderleriyle ilişkilenerek onların varlık ve girişimlerinden
yararlanmak, (3) planının hedefleri doğrultusunda iyi uygulama
örneklerini teşvik etmek ve yenilikçi uygulamalara öncülük etmek. 

Boston Yeşil Kurdele Komisyonu, kendi alanlarında
dünyanın önde gelen uzmanlarını, şehrin önde gelen sanayi
ve ticaret kuruluşlarının temsilcilerini Boston halkıyla bir
araya getirerek şehrin gelecek vizyonunun
şekillendirilmesine katkı sunmaktadır (yukarıda ve sağda).



Çevre

Komisyonun, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımının sağlık açısından önemine odaklanan Sağlık
Hizmeti Çalışma Grubu (Health Care Working Group), Boston'ın belli başı mülk sahipleri aracılığıyla şehir yönetimini iklim
eylem planı hedeflerinin gerçekleştirmesine yardımcı olan Ticari Gayrimenkul Çalışma Grubu (Commercial Real Estate
Working Group), yükseköğretim sektörünün uzmanlık, motivasyon ve işbirliği kaynağı sağlayan entelektüel kapasitesinden
yararlanan Yükseköğretim Çalışma Grubu (Higher Education Working Group), Boston Belediyesi'nin iklim hazırlığı
planlama sürecine destek olan ve kalıcı çözümler geliştiren İklim Hazırlığı Çalışma Grubu (Climate Preparedness Working
Group), her sektörde %100 temiz ve yenilenebilir enerjiye geçiş için çabalayan Karbonsuz Boston (Carbon Free Boston) ve
farkındalık oluşturan ve genel davranış değişiklikleri aşılayan kapsamlı bir iletişim stratejisi geliştiren Boston Yeşil
İnovasyon (Greenovate Boston) olmak üzere altı çalışma grubu bulunmaktadır. Her Yeşil Kurdele Komisyonu üyesi, altı
çalışma gurubundan en az birinde görev almaktadır. Çalışma grupları, ya problemleri çözmeye ve belirli sektörlerdeki
eylemleri teşvik etmeye ya da komisyonun çalışmasını tamamlayan ve geliştiren yaklaşımları desteklemeye
odaklanmaktadır.

Komisyonun ağında bulunan Boston'daki 20'den fazla hastane, 100'den fazla
yüksekokul ve yaklaşık 20 bin kilometrekarelik ofis alanı ile, kuruluşlar
arasındaki veri paylaşımı ve iyi uygulamaların gelişimi teşvik edilmektedir.
Komisyon, ayrıca raporlar üretmekte, konferans ve toplantılar düzenlemekte,

üyelerin stratejik rehberliğine ve şehrin ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli
konulardaki tasarım projelerine yardımcı olmaktadır. 

2015 tarihli komisyon toplantısında bir konuşma
yapan Boston Belediye Başkanı Martin Walsh

2015 tarihli komisyon toplantısı Boston Şehir Yönetimi'nin ve
Yeşil Kurdele Komisyonu'nun
ortak girişimiyle başlatılan
iklim hazırlık programı



Çevre

Boston Yeşil İnovasyon (Greenovate Boston)

Boston Yeşil İnovasyon programı, tüm şehir sakinlerinin, Boston şehrinin iklim eylem hedeflerinin gerçekleştirilme sürecine
katılmasına imkan tanımaktadır. Boston, emisyonların azaltımı ve iklim değişikliğine hazırlıklı olma konusundaki
politikalarıyla küresel alanda sürdürülebilirlik lideri olarak kabul edilmekte ve bu süreç, büyük ölçüde burada yaşayan,

çalışan ve sosyalleşen insanların ortak eylemiyle belirlenmektedir. Şehir yönetiminin, sivil toplum örgütlerinin, işletmelerin,

kurumların dahil olduğu önemli ortaklıklar ve Boston Yeşil Kurdele Komisyonu (Green Ribbon Commission) aracılığıyla,

Boston Yeşil İnovasyon daha yeşil, daha sağlıklı ve daha refah bir şehir inşa etmeyi hedeflemektedir.

2009 yılında başlatılan Boston Yeşil İnovasyon programı, Boston Şehir Yönetimi'nin İklim Eylem Planı için büyük önem
taşımaktadır. Program, Bostonlıları kendi mahallelerindeki ortak eylem imkanları aracılığıyla birbirine bağlamakta, iklimle
ilgili güncel haberler konusunda bilgilendirmekte ve sürdürülebilir yaşam için araçlar ve stratejiler sunmaktadır. Yeşil
İnovasyon Topluluğu, çamaşırların daha soğuk suda yıkanması, akşam yatarken bilgisayarın kapatılması ya da Cuma
günleri arabasız dışarı çıkılması gibi günlük hayattaki küçük değişiklikler ve çeşitli etkinliklerle her Bostonlının şehrin sera
gazı azaltımı hedefine katkı sağlamasına imkan tanıyan kapsayıcı bir ağa dönüşmüştür. 

Boston Yeşil İnovasyon Programı
kapsamında, toplumsal dayanışmayı
ve çevre duyarlılığını artırmak
amacıyla düzenlenen etkinliklerden
biri olan kullanılmış oyuncak bağış
etkinliği (solda).

Her yıl Boston Yeşil İnovasyon
Ödülleri ile iklim değişikliğiyle
mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik
konusunda Boston'ın başarılı
toplulukları belirlenmektedir (sağda). 



Çevre

Boston, şu anda pek çok mahalleyi kapsayan, %29 oranında bir ağaç
örtüsüyle kaplıdır. Boston Yeşil İnovasyonu ve Daha Yeşil Bir Boston
(Grow Boston Greener) kampanyası Boston'daki ağaçların kapladığı
alanı 2030'a kadar %35'e çıkarmayı hedeflemektedir. Şehir yönetimi,
her yıl yeni ağaçlar dikmekte, ancak yeni dikilen ağaçların kentsel
çevrede büyümesi zor olmakta ve epey zaman almaktadır. Bu
nedenle, yönetim, yeni dikilen sokak ağaçlarının hayatta kalması ve
büyümesi konusunda şehir sakinlerinden destek beklemekte ve
ağaç bakımı ile ilgili yayınladığı ipuçları kitapçığı ile ağaçların nasıl
mevsimlere göre korunacağı, nasıl sulanacağı gibi konularda
bilgilendirmede bulunmaktadır. Şehir sakinleri, yaşadıkları yerin
yakınına dikilmiş bu yeni ağaçları, şehir yönetiminin resmi internet
sitesindeki harita üzerinde görmekte ve "Ağacı Sahiplen" tuşuna
basarak ağacın bakımı, temizlenmesi ve sulanması için taahhütte
bulunabilmektedirler.

Bir Ağaç Sahiplen
(Adopt-a-Tree)



Çevre

Boston Şehir Yönetimi, kolektif bir
şekilde sera gazı emisyonunu
azaltmanın farklı yollarını bulmaya
çalışmaktadır. Kompostlama, yemek
atıklarının değerlendirilmesini
sağlamakta, çöp depolama alanlarında
çürüyen organik atıkların neden olduğu
metan gazı emisyonunu azaltmakta ve
değerli besinlerin toprağa dönmesine
yardımcı olmaktadır. Boston Şehir
Yönetimi'nin kompostlama programı
olan Oscar Projesi,  Kamusal İşler Birimi
(Department of Public Works), Belediye
Başkanlığı Gıda Girişimleri Ofisi, Boston
Yeşil İnovasyon ve Belediye Başkanlığı
Yeni Kentsel Mekanikler Ofisi (Boston’s
Mayor’s Office of New Urban Mechanics
- MONUM) arasındaki işbirliği
sonucunda ortaya konmuştur. Proje
kapsamında yerleştirilen ve çöp
varillerine benzeyen büyük
konteynerler, insanların evsel organik
atıklarını 7/24 atabilmelerini mümkün
kılmıştır. Pilot program, 2014 yılında
Doğu Boston ve Kuzey Boston'daki çöp
bidonlarıyla başlamış ve zaman
içinde şehre yayılmıştır. 

Oscar Projesi: Kompostlama Programı (Project Oscar Composting Program)



Çevre

İklime Hazır Boston, Boston Şehir Yönetimi liderliğinde ve Yeşil
Kurdele Komisyonu ile işbirliği içinde, şehri iklim değişikliğine
hazırlayacak kalıcı çözümler geliştiren bir girişimdir.  Girişim,

deniz seviyesinin yükselmesi, fırtına dalgaları, artan yağış ve aşırı
sıcaklıklar gibi gelecekteki iklim etkilerini öngörebilmek için var
olan araştırmalardan yararlanmakta, iklim değişikliğinin
Boston'ın binaları, çevresel ve kentsel altyapısı ve şehir sakinleri
üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemekte ve önemli
zayıflıkları giderebilmek için çözümler ve potansiyel yol haritaları
geliştirmektedir.

İklime Hazır Boston (Climate Ready Boston)

İklime Hazır Boston, şehrin uzun vadede iklim
değişikliğine uyum sağlarken aynı zamanda nasıl
gelişmeye devam edeceğinin planlanmasına
yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda, 50 yıl içindeki ilk master planı olan
Imagine Boston 2030, kentin ulaşım planı olan Go
Boston 2030 ve Greenovate İklim Eylem Planı gibi
Boston'ın diğer önemli planlama girişimleriyle
işbirliği halinde hareket etmektedir.



Çevre

Yenilenebilir Boston (Renew Boston)

Yenilenebilir Boston, şehir sakinleri ve işletmeler için enerji verimliliğini ve
alternatif enerji seçeneklerini artırma amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir
kamu-özel ortaklığıdır. Yenilenebilir Boston'ın partnerleri Eversource,

National Grid, Mass Save, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve Mass Save
programı aracılığıyla enerji verimliliği ölçümü yapan sertifikalı firmalardan
oluşmaktadır. Enerji verimliliği sağlayıcılarından oluşan bu ağ, Boston'ın
kiracılarına, ev ve emlak sahiplerine kendi mülkiyetlerinde daha az maliyete
daha verimli enerji sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

2009 başlatılan Yenilenebilir Boston, Boston sakinlerine, işletmelere ve
kurumlara enerji tasarrufu yapma konusunda yardım etmeyi, kentin 2020'ye
kadar %25, 250'ye kadar %80 sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini
gerçekleştirmesine destek olmayı, yerelde yeşil iş imkanları yaratmayı ve
Boston'daki yenilenebilir enerjiyi artırmayı amaçlamaktadır.

Yenilenebilir Boston, evde enerji tasarrufu yapmaları için kent sakinleriyle
iletişime geçmekte, enerji verimliliği ile ilgili ücretsiz eğitimler ve atölyeler
düzenlemekte ve indirim ve teşviklerle enerji verimliliği projelerine dahil
olmalarını sağlamaktadır. Yenilenebilir Boston, ev enerjisinin değerlendirilm
esi sırasında, sertifikalı bir enerji uzmanı eve gelerek inceleme yapmakta,

mülkiyetin enerji verimliliğini değerlendirmekte ve su tasarrufu sağlayan
cihazlar ve enerji tasarrufu sağlayan ampuller (LED) gibi anlık enerji tasarrufu
önlemlerini ücretsiz olarak uygulamaktadır. Değerlendirmenin sonunda, ev
sahibi isterse, evin yalıtımı ve hava koşullarına dayanıklılığı indirimli olarak
sağlanmaktadır. 

Boston'da güneş enerjisi kullanan ev ve işyerleri harita
sarı renkle gösterilmiştir.

Boston'da Yenilenebilir Boston programı
ve Massachusetts'teki enerji üretici ve dağıtıcılarının
bir girişimi olan Mass Save, evde enerji tasarrufunu
sağlamak için ücretsiz ev ziyaretleri
gerçekleştirmektedir. 



Çevre

Sağlıklı Hava Kalitesini ve Gürültü Seviyesini Korumak (Maintaining Healthy Air Quality And Noise Levels)

Boston Hava Kirliliği Kontrol Komisyonu (Boston Air Pollution Control Commission-APCC), Boston’da sağlıklı hava kalitesini
ve gürültü seviyelerini korumak için çalışmaktadır. Komisyon, şehri, yaşamak, çalışmak ve gezmek için daha sağlıklı ve
konforlu bir yer haline getirmek amacıyla park etme, araçların boşta çalışması, püskürtümlü temizleme, binaların kimyasalla
temizlenmesi, inşaat, açıkta ateş yakma ve sanayi sitelerinin neden olduğu duman gibi hava kalitesini ve gürültü seviyelerini
etkileyen faktörleri denetlemekte, izin vermekte ve düzenlemektedir. Aynı zamanda, şehir yönetiminin departmanlarına
tavsiyeler vermekte, halka açık oturumlar düzenlemekte, sürücüleri ve kurumları, araçların boşta çalıştırılmasının yol açtığı
hava kirliliği, motorun aşınması ve yakıt atıkları gibi olumsuzluklar konusunda bilgilendirmekte ve Boston’da temiz, sağlıklı
hava ve uygun gürültü seviyelerini sağlamak için diğer yerel, ulusal ve federal kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu (Harvard
T.H. Chan School of Public Health) öğrencisi Erica Walker
tarafından 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirde
gürültünün en yüksek olduğu noktalar, büyük ölçüde Logan
Uluslararası Havaalanı dolayısıyla Doğu Boston (East Boston)

ve trafik nedeniyle Savin Hill olurken şehrin en sessiz noktaları
Hyde Park ve Jamaica Plain olmuştur.

2012'de, Çevre Koruma Fonu
(Environmental Defense
Fund) ve Google Street View
işbirliğinde, Boston'daki
metan gazı sızıntısı noktaları,
salınım miktarına göre sarı-
turuncu-kırmızı olarak,

haritalanmıştır (sağda).

Çalışmada, altyapının eski
olmasının duruma etki ettiği
belirtilmiştir.
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Boston Yaratıyor Kültürel Planlama Süreci (Boston Creates Cultural Plan)

Belediye Başkanı Walsh'ın, Kasım 2013'te seçildikten sonra ilk eylemlerinden biri, Sanat ve Kültür Dönüşüm Ekibi'ni (Arts
and Culture Transition Team) oluşturmak ve Boston'ı nasıl bir kültür başkenti haline getirebileceğini sorgulamak olmuştur.
Belediye binasında Boston kültür ve sanat topluluğunun isteklerini dinleyen belediye başkanı, şehir yönetiminin sanata
verdiği desteğin artması, sürdürülebilir bir kültürel plan oluşturulması, gösteri ve çalışma alanlarının sayısının artırılması ve
bir dizi sanatsal ve kültürel geleneklerin desteklenerek Boston'ın zengin nüfus çeşitliliğinin kucaklanması isteğiyle
karşılaşmıştır. Bu doğrulta, ilk olarak şehir yönetiminin sadece sanat ve kültür alanına odaklandığı bir ofis (Belediye
Başkanlığı Kültür ve Sanat Ofisi - Mayor’s Office of Arts and Culture) oluşturulmuş, Boston Kültür Konseyi'nin (Boston
Cultural Council) kültür ve sanat kuruluşlarına ödenek sağlayabilmesi için bütçesi artırılmış ve ilk kez üst düzey kabine
görevlisi statüsünde bir Kültür-Sanat Başkanı atanmıştır. 2015 Nisan ayında ise, Boston Şehir Yönetimi'nin ilk kültürel
planlama süreci olan Boston Yaratıyor başlatılmıştır. 

Boston Şehir Yönetimi,
Boston Yaratıyor Planlama Sürecini,
50 yıl içindeki ilk kapsamlı planlama
süreci olan Imagine Boston 2030’la
eş zamanlı olarak başlatmış ve süreç,

kültürel ihtiyaçların, imkanların ve
kaynakların belirlenmesine yardımcı
olmak ve bu kaynakların nasıl
kullanılacağını stratejik olarak
düşünmek amacıyla şehir sakinleri,
ziyaretçiler, sanat, kültür ve diğer
sektörlerin temsilcileri ile iletişime
geçildiği kapsayıcı bir süreç olarak
gerçekleştirilmiştir. 
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Boston Kültürel Planlama Süreci'nde, üç hedef söz konusu olmuştur:

(1) Boston’daki sanat ve kültür ile ilgili kamusal diyalogu geliştirmek ve derinleştirmek,

(2) Sınırları ortan kaldırmak, işbirliğine teşvik etmek, sanatçıları ve tabandan gelen kültürel liderleri güçlendirmek ve
kültürel toplulukları ortak eylem için harekete geçirmek,

(3) Şehrin kültürel ve sanatsal yaşamını güçlendirmek için stratejik bir çerçeve oluşturmak.

Bu çerçeve, ihtiyaçları ve ifade
fırsatlarını vurgulamak ve Boston’ın
kültür ve sanat sektörünü daha güçlü,

daha sürdürülebilir, daha çeşitli ve
daha erişilebilir hale getirmek için
mevcut ve yeni kaynakların nasıl
kullanılacağını belirlemek amacıyla
tasarlanmıştır. Kültürel plan, kültür ve
sanat alanında ortak bir vizyonu dile
getirmekte, Bostonlıların arzularına ses
vermekte ve onların nasıl
gerçekleştirileceği konusunda fikir
sunmaktadır.

Süreç, sırasıyla, planlama-hazırlık, halk
oturumları, değerlendirme, kültürel plan
taslağının çıkartılması, hedef odaklı çalışma
gruplarıyla bir araya gelme, planda iyileştirmeye
gidilmesi ve geri bildirim alınması, planın
tanıtımının yapılması aşamalarından
oluşmaktadır (solda).
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Boston Yaratıyor Kültür Planı, Amerika Birleşik Devletleri’nin
en kapsamlı ve bütünlüklü katılım süreçlerinden birinin
ürünüdür. 2 Haziran 2015 tarihinde belediye binasındaki
toplantı ile başlayan ve 15 Ekim 2015 tarihinde kent çapındaki
çevrimiçi bir anketle tamamlanan süreç boyunca, 3 şehir
yönetimi toplantısı, 118 halk oturumu (community
conversations), 35 paydaş odak grup toplantısı (stakeholder
focus groups) ve 50 bire bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Süreç içinde, dört farklı dilde, 3.200 yaratıcı-katılımcı anket
yayımlanmıştır. Gerçekleştirilen çeşitli katılımcı metotlar
sayesinde, şehrin sanat ve kültür alanına geniş ve detaylı bir
bakış açısı kazandırmak amacıyla, sanatsal ve kültürel
etkinliklerin izleyicileri ve katılımcıları, sanatçılar, küratörler,
yapımcılar, performans sergileyenler, üreticiler, sunucular,
programcılar, öğretmenler, mimarlar, yöneticiler, tasarımcılar,
kar amacı gütmeyen sanat sektörlerinin temsilcileri, sanat ve
kültür destekçileri, bağışçılar, vakıflar, gençler, genç
profesyoneller, ebeveynler, yaşlılar, turizm, eğitim, bölgesel
planlama, kamu güvenliği, sağlık hizmetleri, gayrimenkul,
finans gibi sektörlerin temsilcileri ve şehir yönetiminin
temsilcilerinin dahil olduğu 5000’den fazla şehir sakini ve
ziyaretçisi, Boston Yaratıyor Kültürel Planlama Süreci'ne
katılım göstermiştir. Süreç, Boston mahallelerini temsil eden
16 gönüllü ekip, 1 gençlerden oluşan ekip, şehir yönetimini,
sanatsal ve kültürel organizasyonları temsil eden Yürütme
Kurulu'nun (Steering Committee) 16 üyesi ve çeşitli sektörleri
temsil eden Liderlik Konseyi'nin (Leadership Council) 60 üyesi
tarafından yönetilmiştir.

Boston Yaratıyor Kültürel Planı hazırlık sürecinde düzenlenen
etkinliklerden biri olan Donna Summer Patenli Disko Partisi'ne
ait afiş
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Gönüllülerden oluşan ekipler, mahalleleri ve toplulukları
sürece dahil etme, halk oturumlarına liderlik etme ve
Boston Yaratıyor’a katılımı teşvik etme sorumluğunu
üstlenmişler, plan için fikirleri toplamış ve yerel kültürel
organizasyonlar ve sanatçılar arasındaki işbirliğini teşvik
etmişlerdir. Lise öğrencilerinden oluşan genç gönüllüler
ekibi de, kentin tüm mahallelerindeki genç
Bostonlılarla kurulan diyalogları yönetmiştir. Birçok
sanatçı ve tasarımcının da dahil olduğu gönüllülerden
oluşan ekiplerin, şehrin kültür, mahalle, dil ve yaş
bakımından çeşitliliğini yansıtmasına özen
gösterilmiştir. Ayrıca, kamusal alanlarda geçici oyun
alanları oluşturan Bostonlı topluluk Oyun Bakanlığı
(Department of Play/ DoP), halkın sürece katılımına
yardımcı olmuş, şehir sakinlerinin günlük yaşantılarının
dışına çıkıp kamusal alanlarda kolektif oyun
deneyimleri yaşamaları için fırsat yaratmıştır. 

Boston Yaratıyor Kültürel Planı hazırlık sürecinde düzenlenen
etkinliklerden şehir blok (city block) oyunlarından bir kare (üstte) ve
halk oturumlarından birine ait afiş (sağda)
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Bu çerçeveyi oluştururken katılım sürecinin
çıktılarını, Boston’daki kültür ve sanat konusundaki
yeni ve mevcut araştırmaları ve Boston’ın kültür ve
sanat alanındaki mevcut deneyimlerinden
yararlanmışlardır. Haziran 2016’da ortaya koyulan
ve kültür-sanat alanına ilişkin hedefler, stratejiler ve
yöntemlerden oluşan Boston Yaratıyor Kültür Planı,
şehir yönetimi için, şehirdeki kültür-sanat sektörü
için ve kültürel olarak canlı bir Boston isteyen tüm
Bostonlılar için, 10 yıllık bir çerçeve sunmaktadır.

Boston Yaratıyor Yürütme Kurulu’nun, Liderlik
Konseyi’nin, özel ilgi gruplarının ve Büyük Boston
Sanat Fon Sağlayıcıları Grubu'nun (Greater Boston
Arts Funders Group) üyeleri ve Belediye Başkanlığı
Kültür Sanat Ofisi’nin çalışanlarından oluşan
çalışma grupları, kültürel plan için taslak bir
çerçeve oluşturmak amacıyla, 2016’nın ilk aylarında
sık sık bir araya gelmiştir. Bu çerçeveyi oluştururken
katılım sürecinin çıktılarını, Boston’daki kültür ve
sanat konusundaki yeni ve mevcut araştırmaları ve
Boston’ın kültür ve sanat alanındaki mevcut
deneyimlerinden yararlanmışlardır. Haziran
2016’da ortaya koyulan ve kültür-sanat alanına
ilişkin hedefler, stratejiler ve yöntemlerden oluşan
Boston Yaratıyor Kültür Planı, şehir yönetimi
için, şehrin kültür-sanat sektörü için ve kültürel
olarak canlı bir Boston isteyen tüm Bostonlılar için,

10 yıllık bir çerçeve sunmaktadır.

Boston Yaratıyor Yürütme Kurulu’nun, Liderlik Konseyi’nin,

özel ilgi gruplarının ve Büyük Boston Sanat Fon Sağlayıcıları
Grubu'nun (Greater Boston Arts Funders Group) üyeleri ve
Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Ofisi’nin çalışanlarından
oluşan çalışma grupları, kültürel plan için taslak bir çerçeve
oluşturmak amacıyla, 2016’nın ilk aylarında sık sık bir araya
gelmiştir.
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Komisyon, Boston Şehir Yönetimi’ne ait tüm sanat eserlerinin
bakımı ve gözetiminden sorumlu, sanatın yenilikçi ve
dönüştürücü olmasını savunan ve Bostonlıların ve şehre gelen
ziyaretçilerin hayatlarını zenginleştirmek için sanatın
erişilebilirliğini destekleyen sanat insanlarından oluşan bağımsız
bir kuruldur. Komisyon, sanatçılara, topluluklara, şehir
yönetimi birimlerine tavsiyelerde bulunur; onları destekler ve
onlara danışır.

Boston Sanat Komisyonu (Boston Art Commission)

Boston Kültür Komisyonu'nun görevi, yenilikçi sanatları, beşeri
bilimleri ve antipositivist bir niteliği olan yorumlayıcı bilimleri
teşvik etmek ve desteklemektir. Komisyon bu amaç
doğrultusunda, şehir yönetimi ve Massachusetts Kültür
Komisyonu tarafından tahsis edilen bütçe dahilinde, kaynak
dağıtımı yapmaktadır.

Boston Kültür Komisyonu  (Boston Cultural Council)

Sanatçıların kendi evlerini ve stüdyolarını açtığı bu
program, Bostonlılara, sanatçıyla konuşma, sanat
eserini doğrudan sanatçıdan alma, gösterileri
izleme, müzik dinleme, Boston’ın tarihi
mahallelerindeki mağazaları gezme gibi fırsatlar
sunmaktadır.

Boston Açık Stüdyo Koalisyonu
(Boston Open Studios Coalition)
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Belediye Binası içinde, üç sanat galerisi faaliyet
göstermektedir: Başkanlık Sanat Galerisi (Mayor's Art
Gallery),  Scollay Meydanı Galerisi (Scollay Square
Gallery) ve Başkanlık Mahalle Galerisi (Mayor's
Neighborhood Gallery)

Belediye Binası'nda düzenlenen LGBTİ sanatçılar sergisi (yukarıda)

Belediye Başkanı Martin J. Walsh ve Boston
Şehir Yönetimi Kültür-Sanat Müdürü Julie
Burros, yerel misafir sanatçı (artists-in-

residence) programı, Boston AIR, dahilinde
duvar resmi yapan katılımcı sanatçılarla
birlikte (solda). Her katılımcıya, dokuz aylık
süreç için, kişi başına 22.500$ burs verilmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda, her bir sanatçının, şehir
yönetiminin bir dairesiyle ilişkilendiği, şehrin
sorunlarına ve uygulamalarına yenilikçi
yaklaşımlar getirmeyi hedeflemektedir.
Programın düzenlenen son ayağında, her
sanatçı, Boston Gençlik ve Aile
Merkezlerinden biriyle ilişkilendirilmiş ve
kendilerine bir stüdyo tahsis edilmiştir.
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Boston Ana Caddeler (Boston's Main Streets)

Boston Ana Caddeler, güçlü ticari alanlar oluşturmak, inşa etmek ve
sürdürmek için kapsamlı bir yeniden canlandırma anlayışı
benimseyen 20 ana cadde organizasyonundan oluşan bir ağdır. Bu ağ,

1983 yılında Boston Belediye Meclis Üyesi Thomas M. Menino'nun ana
caddeyi Roslindale mahallesine getirmesiyle başlamış, 1995 yılında
kent çapındaki yarışmayı takiben 10 ticari mahalle bölgesi Boston Ana
Caddeler Programı olarak tasarlanmıştır. Bunlara ek olarak sonraki 10
yıl içinde 10 bölge daha belirlenmiş ve program nihai halini almıştır. 

Evde Rahat Nefes Al (Breathe Easy At Home)

"Evde Rahat Nefes Al", Boston'daki astım hastası kişilere, evlerinin kontrol
edilmesi için doktor, hemşire ya da diğer sağlık çalışanlarını yönlendiren ve
Boston Denetim Hizmetleri Birimi (Boston Inspectional Services
Department) tarafından yönetilen web tabanlı bir sistemdir. Web sitesindeki
formu doldurarak yapılan başvuru sonrasında, birimin eğitimli denetçileri
eve gelerek küf, nem, toz, haşere istilası, yetersiz havalandırma gibi astımı
tetikleyen nedenleri belirlemekte ve ev sahipleriyle bu kötü koşulları ortadan
kaldırmak için birlikte çalışmaktalardır.
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Şehir Arşivlerine Dijital Erişim (City Archives Digital Access Initiative)

Boston Belediyesi, şehir arşivlerini dijital hale getirerek kamunun
erişimine açmaktadır. Çeşitli işbirlikleri sayesinde, arşivlerdeki 2
milyondan fazla sayfa ve 13 milyonun üzerinde görsel, taranarak
çevrim içi olarak ulaşılabilir hale getirilmiştir. 1989'dan
beri, Şehir Arşivleri, Bostonlıların günlük hayatlarını etkileyen,

toplumsal hafızayı oluşturan her türlü materyali,
kaydı şehirlilere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

1871 tarihli, Boston vergi karnesi (yukarıda),
Çay Partisi afiş tasarım yarışması katılımcısı (soldan
birinci),
Boston Arşivleri logosu (soldan ikinci)

Gezici Belediye Aracı  (City Hall To Go Truck)

Boston Şehir Yönetimi, mahalleleri ziyaret etmekte ve şehir
yönetiminin hizmetlerini şehir sakinlerinin ayağına götürmektedir. Yiyecek
kamyonlarından esinlenen ve insanlara yaşadıkları, çalıştıkları ve
sosyalleştikleri yerlerde şehir yönetiminin hizmetlerinin sunulmasını sağlayan
gezici belediye aracı, özel etkinlikler ve sokak partileri için de bir alan
oluşturmaktadır. Gezici belediye aracının, o an hangi mahallede olduğu
internet sitesindeki harita üzerinden takip edilebilmekte, rotasına ve güncel
etkinliklerine takvim üzerinden ulaşılabilmektedir. 
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Boston Açık Veri (Boston Open Data)

Belediye Başkanı Martin J. Walsh ile medya, sanat
ve katılım alanlarında faaliyet gösteren Knight
Vakfı'nın ortak girişimiyle hayata geçirilen proje,

şehrin veritabanlarına erişimi
demokratikleştirmek için Boston Halk
Kütüphanesi'yle işbirliğine gitmektedir.

Yurttaşların veriye ve bilgiye ücretsiz ve açık
erişimini sağlamak için güçlü bir kütüphane ve
kütüphaneci ağına sahip olmak, şehir yönetimi
tarafından öncelikli kılınmıştır. Boston'ın tüm
mahallelerinde, kent sakinlerinin okumak ve
araştırma yapmak için bulabileceği bir
kütüphane bulunmaktadır.  Şehir yönetiminin
İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü ile Boston
Halk Kütüphanesi bir işbirliği oluşturarak, şehrin
verilerini yeniden düzenleyerek halkın erişimine
sunmaktadır. İş birliğinin ana hedefleri şu
şekildedir:

1) Şehrin ilk kapsamlı veri katalogunun
hazırlanması,
2) Boston'ın veritabanı portalını, kullanıcı
deneyimini iyileştirilmesi için yeniden
geliştirilmesi,
3) Açık veri bağlantılı programları, Boston bölgesi
kütüphanecileri için temin etmek ve geliştirmek.

Sonuçlarla Boston (Boston About Results)

Sonuçlarla Boston programı, şehir yönetiminin şehir çapında temel
hizmetleri sunma konusunda ne kadar iyi performans gösterdiğini
izlemektedir. Boston Şehir Yönetimi, bu bilgileri, kendi içinde
performansını yönetmek için, dışarı da ise halkın şehir
yönetiminin kaydettiği ilerlemeyi görebilmesi için kullanmaktadır.
Performans raporları, şehir yönetiminin kendini geliştirme vaadini
göstermek  ve şehir yönetiminin Boston halkının hizmetinde
olduğunu vurgulamak için yayınlanmaktadır. Sonuçlarla Boston
programında, şehir yönetiminin tüm birimleri yer almakta ve puan
çizelgesi her üç ayda bir güncellenmektedir.
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Şehir Skoru (CityScore) Şehir Skoru, temel performans ölçütlerini bir (1)
sayısı üzerinden değerlendirerek belediye
başkanını ve diğer şehir yöneticilerini günlük,

haftalık, aylık ve üç aylık olarak, şehrin genel
refahı hakkında bilgilendirmesi için
tasarlanmış bir girişimdir. 1'in altındaki puan,

performans hedefinin altında olunduğunu, 1'in
üzerindeki her puan ise performans hedefinin
aşıldığını göstermektedir. 

Boston Şehir Yönetimi, kamu güvenini güçlendirmek ve katılımı artırmak  için yönetimde şeffaflığın sağlanmasına önem
vermektedir. Diğer mevcut açık veri girişimlerini tamamlamak amacıyla başlattığı Açık Çek Defteri (Open Checkbook)

web uygulaması, belediyenin harcamalarıyla ilgili güncel finansal bilgileri sağlamaktadır. Uygulama, kullanıcılara şehir
yönetimi bütçesinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamasına imkan tanımakta ve  şehir yönetiminin harcama kararları ile
ilgili bilgilere daha kolay erişebilmesini sağlamaktadır. Kullanıcı dostu, enteraktif gösterge tabloları, şehir
yönetiminin bölümüne, satın alım yaptığı firmalara ve harcama tipine göre veri aramaya izin vermektedir. Harcamalara
ilişkin veriler tarih tarih girilmekte ve yıl içinde yapılan toplam harcama miktarı, işlem sayısı, yapılan harcamanın şehir
yönetimi bölümlerine ve aylara göre dağılımına ilişkin veriler de site içerisinde yer almaktadır. 

Çek Defteri Kaşifi
(Checkbook Explorer)

Boston Şehir Yönetimi'nin, 2016 yılı
rakamlarına göre, toplam mali
işlem sayısı 125,641; harcamalarının
toplam tutarı ise 1,020,393,629$

(3.566.226.285₺) olmuştur.
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Belediye Başkanı'nın Performans İzleme Tablosu

Her gün, Belediye Başkanı Walsh ve şehir yönetimi, temel
stratejik hedeflerdeki günlük gerçekleşmeleri ve ilerlemeyi
izlemektedir. Ekip, şehir yönetimin bu hedefleri gerçekleştirmek
için ne yaptığını görselleştirmek amacıyla masalarının karşısında
duvara monte edilmiş performans izleme tablolarını
kullanmaktadır. Bu performans izleme tabloları, kamu güvenliği,
temel belediye hizmetleri, insani hizmetler ve ekonomik
kalkınma gibi alanları kapsayan günlük istatistikleri
göstermektedir. İnovasyon ve Teknoloji Birimi tarafından
oluşturulan performans izleme tabloları, daha çok ve daha iyi
veriye ulaşılabilmesi amacıyla sürekli geliştirilmektedir.

İnsani hizmet ölçümleri ile ilgili, bir önceki gün, Gazi
Hizmetleri'ni (Veterans Services) arayan gazilerin, toplum
merkezlerine yapılan ziyaretlerin, kütüphanede kullanılan
kütüphane kartlarının, Yaşlılık Komisyonu'nu arayan ve yaşlı
servisini kullanan kıdemli yurttaşların sayısı gibi veriler gösterge
tablosunda yer almaktadır.

Temel hizmet ölçümleri kısmında, performans
izleme tablosu, doldurulmuş çukurların,

kaldırılmış grafitilerin, tamir edilen sokak
lambalarının, toplanan çöplerin, şehir parklarında
yapılan bakım işlerinin yıllık verilerini
göstermektedir.

Kamu güvenliği kısmındaki veriler ise, Boston
Polisi, Suç ve Aile İçi Şiddet Bürosunun verileri
kullanılarak, cinayet, yaralama, sokaktan alınan
silahlar gibi birçok önemli kamu güvenliği
istatistiğini ve aile içi şiddet olaylarına dair
istatistikleri içermekte ve bir yıl içerisindeki tüm
cinayetlerin sayısı ve yeri bir harita üzerinde
gösterilmektedir. Ayrıca, bir önceki gün toplum
merkezine gelen gençlerin sayısı ve bir önceki ay
sosyal çalışmacıların ilişkiye geçtiği gençlerin
sayısı da yer almaktadır.



Gençlik

Sürecin temel aşamaları şu şekilde kurgulanmıştır: Halihazırda düzenlemelerini
hazırlamış olan 30 farklı gençlik hizmetleri kurumundan oluşan bir
Yönlendirme Komitesi'nin oluşturulması; Boston’un çeşitli mahallelerinde,

fikirlerin üretilmesine yönelik olarak toplantılar yapılması; ortaya atılan fikirlerin
spesifik uygulama önerileri haline getirilebilmesi için gençlerden oluşan bir
çekirdek grubun “Değişim Öznesi – Change Agent” olarak sürece dahil edilmesi
ve 1 milyon dolarlık gençlik bütçesi yoluyla finansmanı sağlanacak uygulama
önerilerinin belirlenmesi için oylama yapılması.

Gençlik Değişime Öncülük Ediyor: Boston’da Katılımcı Bütçeleme
(Youth Lead the Change: Participatory Budgeting Boston)



Gençlik

Bahsi geçen Değişim Özneleri, tartışma ve konsensüs yöntemleriyle karar almış ve karar alma matrisini fizibiliteyi, etkiyi ve
ihtiyacı göz önünde bulunduracak biçimde oluşturmuşlardır. Buna karşılık, oylama safhasında oy kullananlar, çoğunlukla
projeyi ilk kez duyan yurttaşlardan oluşmuştur. Dolayısıyla, Değişim Özneleri'nin perspektifinin aksine oy kullananlar daha
çok kendi ihtiyaçlarına odaklı olarak sürece dahil olmuşlardır.

Fikir üretmeye yönelik olarak düzenlenen toplantılardan ilk etapta 473 farklı fikir çıkmış, daha sonra bu öneriler altı kategori
altında sınıflandırılmıştır.  Bir sonraki aşamada,  Değişim Özneleri'nden oluşan komiteler bu fikirleri somut önerilere
dönüştürmekle görevlendirilmiştir. Komiteler, şehir yönetimi görevlileriyle diyaloga geçerek şehir yönetimi görevlileri bu
önerilerin bütçe için uygun olup olmadığını değerlendirmiş ve her bir öneri için maliyet tahmininde bulunmuşlardır.
Katılımcılardan bazıları, bütçeyi ve uygunluk kriterlerini kısıtlayıcı bulurken, herhangi bir fikrin uygulanabilir bulunmadığı
noktada, şehir yönetimi görevlileri zaman zaman bunların uygun hale getirilmesine yönelik değişiklikler veya projelerin söz
konusu sürecin kapsamının dışında uygulanmasına yönelik alternatif yollar önermiştir. Nihai olarak, Değişim Özneleri,
oylamaya sunulmak üzere 14 öneri hazırlamış ve oy verenlerden bu projeler arasından dört tanesini seçmeleri istenmiştir.
Oylama süreci sonunda ise 7 proje için finansman verilmesine karar verilmiştir: Franklin Parkı oyun ve piknik alanlarının
yenilenmesi (400 bin dolar), Boston Art Walls (Sanat Duvarları) (60 bin dolar), 3 lisede Chromebook bilgisayar kullanımına
başlanması (90 bin dolar), Kaykay parkı için fizibilite çalışması (50 bin dolar), Dr. Loesch Aile Parkı için güvenlik kameralarının
konması (105 bin dolar), Paris Sokak Oyun Alanı Yenileme Projesi (100 bin dolar) ve Boston’daki iki park için yeni yürüme
alanları ve ışıklandırma (110 bin dolar).

Projede, Boston'da yaşayan 1531 genç yurttaş oy kullanmıştır. Sürecin
katılımcılar üzerinde etkilerine bakıldığında, birçok katılımcı bunu sosyal
açıdan faydalı bulduklarını, bilgi birikimlerinin ve becerilerinin arttığını ve
güçlendirici bir deneyim olduğunu ifade etmiştir. Gerek Değişim Özneleri
gerekse Yönlendirme Komitesinin genç üyeleri, sürecin kendileri için öğretici
olduğunu ve yönetim süreçleri, mahalli ihtiyaçlar ve genel anlamda
demokrasiye dair farkındalıklarının arttığını iletmiştir. Bunlara ek olarak,

katılımcılardan birçoğu, liderlik, ekip çalışması, ağ kurma, iletişim ve
profesyonellik becerilerinin arttığını da aktarmıştır. Projede yer alan şehir
yönetimi çalışanları da gençlerle birlikte çalışmış olmaktan memnun
kaldıklarını iletmiştir. 



Sosyal Konut

Pozitif [Ayrımcı] Adil Konut Pazarlama Programı

Boston Adil Konut Komisyonu Afiş Yarışması (üstte)

Boston Şehir Yönetimi, ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına ve Boston'da yaşayan herkesin konut ve
kamu hizmetlerine eşit ve adil erişiminin sağlanmasına
önem vermekte, Pozitif [Ayrımcı] Adil Konut Pazarlama
Programı (The Affirmative Fair Housing Marketing
Program) kapsamında, kamusal sosyal yardım, reklam
ve kiracı/satın alan seçim kriterleri için standartlar
oluşturarak devlet destekli konuta (government-
assisted housing) herkesin eşit erişimini
desteklemektedir. Pozitif [ayrımcı] pazarlama
planlarının uygulanması ve gelişmesi bir komisyon
tarafından takip edilmekte ve adil konut yasasına
uyumluluğu denetlenmektedir.  

Program, kamusal sosyal yardım, reklam ve kiracı/satın
alan seçimi için standartlar oluşturmak üzere 1986
yılında ortaya çıkmış, 1991 yılında standart pazarlama
prosedürlerinin ötesine geçmesi ve konut erişiminin
tüm Bostonluları kapsaması için genişletilmiştir.

Pozitif [Ayrımcı] Adil Konut Programı kapsamında,

ayrımcılık yapmamanın ötesinde, şehrin tamamının
ırksal bileşimini yansıtan bir aday havuzu oluşturmak,

konut programlarına çok dilli erişim imkanı sağlayarak
ve insanları kendi mahallelerinin dışındaki fırsatlardan
haberdar ederek konut seçimindeki engelleri ortadan
kaldırmak amaçlanmaktadır. 



Sosyal Konut

Metrolist

Metrolist, Boston'ın konut bilgi biriminin adıdır. Bu
program, Boston sakinlerine konut alanında
danışmanlık vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu
sistem, üç alanda Bostonlılara danışmanlık hizmeti
vermektedir:

1) Yüz farklı şehir ve kasabadaki devlet destekli
konutlar ve özel konutların kiralama bilgilerini vermek;

2) Konut kaynakları ve yönlendirmeleri;
3) Mevcut konutlara veya yeni konutlara kaynak
sağlayan yerel temsilcilere yönlendirmeleri yapmak.

Adil Konut programı, konut inceleme bilgilerinin de
toplanmasını sağlamaktadır. Program, kişilerin konut
ihtiyaçlarıyla mevcut konutlar arasında da ilişki
oluşturmaktadır. Program aynı zamanda, diğer sosyal
hizmet birimleri ve konut hizmetleri sunan birimlere
de yönlendirmede bulunmaktadır.  

Boston İskan Kurumu (Boston Housing Authority/ BHA)

Boston İskan Kurumu, Boston ve çevresinde, 58.000'den fazla
şehir sakinine uygun fiyatlı konut sağlamaktadır. Şehir
sakinlerinin %9'unun ikamet ettiği bu konutlara erişim için,

iskan kurumu, eyalet ve federal destek programları üzerinden
yönlendirmede bulunulmaktadır. 



Kıdemli
Yurttaşlar

Boston, Alzheimer hastalığına karşı mücadelede önde gelen yaklaşık 2.000
şirket ve kuruluştan oluşan Alzheimer’s Workplace Alliance'a katılan ilk
büyük şehirdir. Şehir Yönetimi'nin bu konudaki ilk adımı, ilk müdahalede
bulunan kişilere, Alzheimer ya da Demans hastalarıyla ilgilenirken nasıl
cevap ve tepki verecekleri konusunda eğitim vermek olmuş, hastayla
ilgilenen kişi ve ailelere en iyi nasıl yardımcı olacakları konusunda
bilgilendirmek için şehir yönetimi personeline öğle aralarında eğitici
atölyeler düzenlenmiştir.

Boston Alzheimer Girişimi  (Boston Alzheimer's Initiative)

Boston LCV, Boston'da yaşayan 55 yaş ve üzeri kişilerin, şehrin her yerindeki gönüllü
programlara dahil olmalarını sağlayan bir uygulamadır. Gönüllüler, ihtiyacı olan yaşlılara refakat
etmekte, yemek götürmekte, ulaşımlarına yardımcı olmakta, ücretsiz olarak sağlık sigortası
konusunda bilgilendirme bulunmakta, ikinci dil olarak İngilizce öğretmekte, gazilere ve
ailelerine destek olmaktadır. Gönüllüler, nerede ve ne kadar süre hizmet vereceklerini kendileri
seçmektedir.  Program dahilinde, gönüllülerin hizmet verirken yaptıkları ulaşım ve yemek
giderlerinin bir kısmı karşılanmakta, ücretsiz olarak kaza sigortası yaptırılmakta ve Boston Şehir
Yönetimi'nin düzenlediği ücretsiz etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Boston LCV (Lütfen cevap veriniz) (Boston RSVP [Respondez s`il vous plait])

Ulusal Bellek Taraması Haftası kapsamında
Boston'da düzenlenen bir etkinlik (solda)

Eylül 2016'da, Boston'ın ilk bellek cafesinin
(memory café) açılışında Belediye Başkanı
Martin Walsh (sağda)



Kıdemli
Yurttaşlar

Ulusal Kamu Hizmeti için Koordinasyon (Corporation for National Community Service) tarafından finanse edilen ve
Yaşlı Komisyonu (Elderly Commission) tarafından desteklenen özel bir program olan Eşlik Programı, yaşlı Amerikalılara,

kendi yaşam deneyimlerini toplumsal ihtiyaçlar için kullanma fırsatı tanıyan bir ulusal hizmet programları ağı olan
Kıdemli Yurttaş Toplulukları (Senior Corps) programının bir parçasıdır. Kıdemli yurttaşlara eşlik edenler, günlük işlerini
yapmakta zorlanan yaşlılara bakkal alışverişi, fatura ödemesi ve doktor randevusuna götürme gibi konularda yardımcı
olmak isteyen, 55 ve üzeri yaştaki gönüllülerden oluşmaktadır.

Gönüllü olmak isteyen tüm adaylar, hizmet öncesi ve hizmet sırasında Alzheimer hastalığı, diyabet ve ruh sağlığına bağlı
sorunlar gibi konularda eğitime tabi tutulmaktadır. Yardımcı Kıdemli Yurttaşlar, haftada 20 saat hizmet vermekte, ulaşım,

yıllık fiziki muayene ve yemek gibi gereklilikler için saat başına 2.65 dolar geri ödeme almakta ve kaza ve mali sorumluluk
sigortası yaptırılmaktadır. Program kapsamında, gönüllüler zor durumda olan kendilerinden yaşlı kişilere yıllık toplamda
13 milyon saat hizmet vermektedir. Bu hizmetin mali değeri, federal olarak programa yapılan yatırımın neredeyse 5 katını
(151 milyon dolar) bulmaktadır.

Kıdemli Yurttaşlara Eşlik Programı (Senior Companion Program) 

Yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu
kurumları, Kıdemli Yurttaşlara Eşlik Programı
projelerinin finanse edilmesi ve yürütülmesi için
ödenek almaktadırlar.  Yaşlı kimselerin sağlık
sorunlarına ilişkin çalışmalar yürüten toplum destekli
kuruluşlar, gönüllü hizmetlerinin koordine edilmesi ve
konumlandırılmasına destek olmaktadır. Hastanelerin,

yaşlanma üzerine saha kuruluşlarının (area agencies
on aging) ve evde sağlık hizmeti veren grupların dahil
olduğu yerel ortaklar, gönüllü noktaları olarak görev
yapmakta, bu gönüllü noktalarının personelleri,
desteğe ihtiyaç duyanları belirleyerek gönüllülerle
eşleştirme konusunda yardımcı olmaktadır.  

Boston Veronica B. Smith Çoklu-Hizmet Kıdemli Yurttaşlar Evi'nde (Boston
Veronica B. Smith Multi-Service Senior Center) düzenlenen Aziz Patrik Günü
kutlaması (üstte)



Kıdemli
Yurttaşlar

Gönüllü olarak karşılama görevlisi olan kıdemli
yurttaşlar, belediye binasına gelen konukları güler yüzle
karşılama ve onları uygun yere yönlendirme konusunda
yardımcı olmakta ve düzenli olarak haftada 2 saatlerini
bu iş için ayırmaktalardır.

Karşılama Görevlisi Olan Kıdemli Yurttaşlar
(Senior Greeters) 

Ev sahibi kıdemli yurttaşlar, bir şehir yönetimi biriminde
gönüllü olarak çalışarak emlak vergilerinde 1000 ABD
Dolarına kadar indirim fırsatından yararlanabilmektedir.
Programa dahil olabilmek için kişilerin 60 yaş ve
üzerinde olması, bekar olanların 40.000 ABD Doları, evli
olanların 55.000 ABD Doları brüt gelire sahip olması
gerekmektedir. Program kapsamında kişilerin en fazla
100 saat gönüllü olarak çalışmasına izin verilmekte ve
gönüllü olarak çalışılan saat başına emlak vergisinde 10
ABD Doları tutarında bir indirim sağlanmaktadır.  

Kıdemli Yurttaşlara Emlak Vergisini İndirimi
Programı
(Senior Property Tax Work-Off Program) 



Acil Durum
Yönetimi

Şehir çapında bir toplu acil durum hazırlık girişimi olan
Ready Boston, Bostonlıları karşılaşabilecekleri tehlikeler
hakkında eğitmeyi, güçlendirmeyi ve her çeşit tehlikeye
hazır olmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Federal
Acil Durum Yönetim Kurumu (Federal Emergency
Management Agency/ FEMA)’nun Hazır Amerika
(Ready America) inisiyatifi rehberliğinde geliştirilen
Hazır Boston, doğa ya da insan kaynaklı tüm tehlike
durumlarında hazırlıklı olmak için bir acil durumlara
hazırlık planı ve acil durum çantası oluşturulmasına ve
çeşitli tehlikelerle ilgili insanların bilgilendirilmesine
yardımcı olmaktadır.

Hazır Boston (Ready Boston) 

Boston Şehri Acil Durum Yönetimi Programı, şehir ölçeğinde oluşturulmuş
bir sistemle karşılabilecek riskleri önlemeyi, azaltmayı; risklere karşı hazırlı
olmayı; acil durumlara cevap verebilmeyi ve yaşanan tehlike durumlar
sonrasında toparlanmayı sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur.
Boston'daki kamu güvenliği ve sağlığı kurumlarıyla yakın ilişki içinde
çalışmalarını yürüten program ekibi, Acil Durum Birimi (Office of Emergency
Management) planlarını, halk eğitim programlarının içeriğini hazırlamakta
ve tatbikatlar düzenlemektedir. Acil Durum Birimi, her türden tehlikeyi
gözeten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir. Şehrin acil durum
programının koordinasyonunu sağlamakla görevli olan birim, Boston Acil
Durum Operasyonları Merkezi'nin (Boston Emergency Operations Center/
EOC) yönetiminden sorumludur. Bu birim, profesyonel çalışanlar ve kamu
güvenliği kuruluşlarından irtibat kişilerinden oluşmaktadır.

Boston Şehri Acil Durum Yönetimi Programı (The City of Boston Emergency Management Program)



Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Bugün Boston’da, 18.709 kadınlara ait işletme, 26.209 kişiyi istihdam etmektedir. 4 milyar dolarlık satış hacmine sahip bu
işletmeler, kentin gayri safi hasılasına neredeyse 7.6 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır. Kadınlara ait işlemeler, tüketici
harcamalarını 1.4 milyar dolar artırmakta ve 208 milyon vergi geliri sağlamaktadır. Kadınlar Boston nüfusunun yarısından
fazlasını oluşturmasına rağmen, ticari bankalardaki her 23 dolardan 1’i kadınlara ait işletmelere kredi olarak verilmekte ve
girişim sermayesi yatırımlarının yalnızca yüzde üçü bu işletmelere yapılmaktadır. Kadınlara ait işletmeler, sınırlı finansman
sıkıntısı ve onların büyümesini destekleyecek ağlar ve danışmanlar bulma konusunda zorluklar yaşamaya devam
etmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve tüm kadınlar için ekonomik eşitlik sağlamak isteyen Boston Şehir
Yönetimi, Bostonlı Kadın Girişimciler programını başlatmıştır.

Bostonlı Kadın Girişimciler programı (weBOS), Boston’ın kadın girişimcilerine kendi işlerini başlatmak ve büyütmek için
ihtiyaç duydukları becerileri, teknik yardımı ve ağı sağlayarak destek olmaktadır. WeBOS, kendi işini kurmak isteyenlerden
evde bir şeyler üretenlere, tüm kadın girişimcileri birleştirmekte ve teşvik etmektedir. Program kapsamında, kadın
girişimcilerin ekonomik potansiyellerini arttırılması ve kentin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bostonlı Kadın Grişimciler (Women Entrepreneurs Boston)

Babson Koleji’nin Kadınlar İçin Girişimci Liderlik
Merkezi (Women’s Entrepreneurial Leadership-

CWEL), weBOS ile işbirliği içerisinde, Women
Innovating Now (WIN) Lab’de 5 kadın girişimciye
ücretsiz eğitim imkanı sunmaktadır. Kadınlar
İçin Girişimci Liderlik Merkezi tarafından
oluşturulan WIN lab, büyük düşünmeye, cesur
davranmaya ve başarılı şirketler kurmaya hazır
kadın girişimciler için bir yıl süren bir
programdır. Programın amacı, pazara hazır
girişimciler yaratmak, yenilikçi bir model ve yerel
girişimcilik kaynakları ve uzmanları aracılığıyla
girişim oluşturma konusundaki ulusal söylemi
etkilemek ve vizyon geliştirmektir. 



Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Kadın Komisyonu, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarıyla ilgili konularda tavsiye veren bir danışma kuruludur. İş
dünyası, akademi ve sivil toplumdan gelen ve cinsiyet eşitliğinde son derece kararlı olan 30 erkek ve kadın liderden
oluşmaktadır. Komisyon, Boston’da kadınları ve genç kızları etkileyen önemli konularda savunuculuk yapmakta ve tüm
Bostonlı kadınlar için programlar ve fırsatlar geliştirmektedir.  Komisyon, Kadınların Gelişimi Ofisi’ne (Office of Women’s
Advancement) Boston’daki kadınlar için başarı hikâyeleri ve süreci vurgulayan yıllık bir rapor ve etkinlik oluşturma
konusunda yardımcı olmaktadır.

Kadın Komisyonu (Women’s Commission)

Boston’da kadınlar, erkeklerin kazandığı her 1
dolara karşı 83 sent kazanmaktadır. 2013’te
kurulan ve özel sektörün, akademinin, kar
amacı gütmeyen kuruluşların ve sendikaların
kadın liderlerinden oluşan konseyin amacı,
cinsiyetler arasındaki ücret farkını kapatmak
ve çalışan kadınlar için görünür ve görünmez
engelleri ortadan kaldırmaktır. Konseyin ilk
önceliği, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki
ücret farkını kapatmak ve Boston’ı ücret
eşitliğini sağlayan ilk büyük şehir olmasına
yardımcı olmak için yeni ve yaratıcı yollar
belirlemek olmuştur.

Kadın İş Gücü Konseyi
(Women’s Workforce Council)

Belediye Başkanı Martin Walsh, Kadın İş Konseyi üyeleriyle (üstte)

Bu kapsamda Boston Belediye Başkanlığı ve Kadın İş Gücü Konseyi önderliğinde %100 Yetenek: Boston Kadın Sözleşmesi
(100% Talent: The Boston Women’s Compact) oluşturulmuş ve sözleşme iş yerinde cinsiyetler arasındaki ücret farkını
kapatmayı gönüllü olarak taahhüt eden 50 şirket tarafından imzalanmıştır. Şehir genelinde işverenlere yönelik konseyin
önerileri içeren Boston: Ücret Farkını Kapatmak (BOSTON: Closing the Wage Gap) adında bir rapor yayınlanmıştır.



Boston'ın
Mahalleleri

Allston:  Mahallede çok sayıda üniversite ve kolej bulunmaktadır. Allston
mahallesi son yıllarda üniversite öğrencilerinin, genç profesyonellerin ve
göçmenlerin taşındığı bir yerdir. 

Back Bay: Back Bay, Amerika’nın en tanınan mahallerinden biridir. Mahalle, ünlü
yapıları, şık restoranları ve vintage evleri ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Back
Bay koruma altında bulunan tarihi bir mahalledir. Mahallede yer alan önemli
yapılar arasında, Prudential Center, John Hancock Kulesi, Trinity (Teslis)
Kilisesi, Boston Halk Kütüphanesi gibi yapılar yer almaktadır. 

Bay Village: Mahalle, Chinatown, Back Bay, South End ve Downtown mahalleri
ile çevrilidir.  Boston'ın en küçük mahallelerinden biridir. Mahalle, 1820 yılında
plancı Ephraim Marsh tarafından kurulmuştur. Mahallede bulunan pek çok ev,

Beacon Hill evlerinin birer replikası şeklindedir. Mahalle, Tiyatro Bölgesi (Theater
District) ve Eliot Norton Parkı'na ev sahipliği yapmaktadır. 

Beacon Hill: Beacon Hill Mahallesi, Boston’un eski koloni düzeni mimarisini
yansıtmaktadır. Beacon Hill, Danial Webster, Sylvia Plath ve John Kerry gibi
önemli isimlere ev sahipliği yapmıştır. Mahalle koruma altında bulunmaktadır.

Brighton: Sakin bir yerleşim birimi olan Brighton ailelerin tercih ettiği
mahallerinden biridir. Sağlık hizmetleriyle ön plana çıkan Brighton’da, St.
Elizabeth Tıp Merkezi (St. Elizabeth's Medical Center) ve Fransiskan Çocuk
Hastanesi (Franciscan Children's) bulunmaktadır.

Charlestown: Şehrin kuzeyinde, Boston Limanı'nın ve Mystic Nehri'nin kıyısında
yer alan mahalle, U.S.S. Constitution Müzesi, Bunker Tepesi Anıtı, Charlestown
Donanma Tersanesi gibi şehrin önemli sembol yapı ve anıtlarını içinde
barındıran işlek bir mahalledir. Mahallenin geleneksel olarak İrlanda ağırlıklı
olan nüfusuna, bugün, göçmenler ve genç profesyoneller de eklenmektedir.

Boston Halk Kütüphanesi (Back Bay)

Trinity (Teslis) Kilisesi (Back Bay)

Beacon Hill evleri (Beacon Hill townhomes)



Boston'ın
Mahalleleri

Dorchester: Mahalle, yüzölçümü
bakımından şehrin en büyük
mahallesidir. Dorchester bulvarında iş
merkezleri, restoranlar, küçük işletmeler
ve etnik dükkânlar bulunmaktadır.
Mahalle, “Emerald Nacklace Park”

koruma kurulu sisteminde olan Franklin
Parka ev sahipliği yapmaktadır.

Downtown (Şehir Merkezi): Mahallede,

plaza, iş merkezi, tiyatro salonları ve
kafeler bulunmaktadır. Önemli iş
merkezinin bulunduğu mahallede,

200.000 insan çalışmakta; günde
250.000 insan ise, mahalleyi, çevre
şehirlere geçiş noktası olarak
kullanmaktadır. 

Fenway-Kenmore: Mahalle, kültür
enstitüsü, güzel sanatlar müzesi ve
senfoni binası ile ön plana çıkmaktadır.
Ülkenin ilk devlet okulu Fenway-

Kenmore Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Fenway-Kenmore mahallesinin yeşil
alanlarını ülkenin ilk peyzaj mimari
Frederick Law Olmstead tarafından
tasarlanmıştır.

Jamaica Plain: Mahalle, Boston’un en haraketli ve en dinamik mahallelerinden
biridir. Mahallenin çevresi, Emerald Necklace, Arnold Arboretum ve Frankin
parklarıyla çevrilidir. Jamaica Plain, göçmenler, kıdemli yurttaşlar, sivil toplum
kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve LGBTİ topluluklarına ev sahipliği
yapmaktadır. Mahalle temsilcisi, aynı zamanda LGBTİ aktivistidir. 

Mattapan: Mahalle, İrlandalı, Yahudi, Haitili ve çok sayıda Afrikalı göçmenlerin
yaşadığı bir mahalledir. Mahalle'de ikamet eden vatandaşların bütün olanaklara
erişimi sağlanmaktadır. Mattapan Gençlik Sanat Merkezi'nde, gençlerin kendilerini
daha iyi ifade edebilmesi için müzik ve sanat atölyeleri bulunmaktadır. Ayrıca
Mattapan ekolojik politikalarıyla ön plana çıkmaktadır. Ekoloji ödülü kazanan
Mattapan kütüphanesi bu politikaların başlıca unsurlarından biridir. Kütüphane
sürdürülebilir enerji verimliliği ve su yönetimi gibi fonksiyonel özelliklere sahiptir.

Güney Boston: Mahallede bulunan fabrikaların, insanlara sağladığı istihdam
dolayı,  genellikle fabrika işçilerinin yerleştiği bir mahalledir.  Yerel halka istihdam
sağlayan ağır metal, demir ve cam işleme fabrikaları bulunmaktadır. Fabrikaların
sağladığı istihdamdan dolay en çok yerleşilmek istenen yerlerden biridir.

Jamaica Plain Mahallesi Onur Yürüyüşü (solda),
Boston şehir merkezi (downtown) (sağda)



Boston'ın
Mahalleleri

Mission Hill: Mahalle, Boston
şehir merkezine yakın bir
mesafede bulunmaktadır. Farklı
gelir gruplarına göre evler
yapılırken, Birgham çevresi
yenilenirken, Tremont ve
Huntington caddeleri üzerinde
bulunan işletmelerin
büyütülürken mahallenin
özgün yapısı korunmuştur.
Mission Hill’de geniş bir Afro-

Amerikalı nüfus ikamet
etmektedir. Ayrıca sağlık
alanında çalışan ve çalışmak
isteyen bir çok kişinin tercih
ettiği bir mahalledir.

East Boston: Eskiden gemi
inşaat merkezi olan East
Boston, yoğun göçmen nüfusun
olduğu bir mahalledir. Nüfus,
bugün, italya, Güney Amerika
ve Güneydoğu Asya kökenli
göçmenlerden oluşmaktadır.
Ayrıca 1870 yılında yapımı
tamamlanan Boston Central
Kütüphanesi de  East Boston’da
bulunmaktadır.

South End: South End, kozmopolit bir mahalledir. Mahallede, genç girişimciler, aileler ve
LGBTİ toplulukları bulunmaktadır.  Mahallesinde bulunan küçük işletmelere yönelik
Washington Gateway Main Streets programı dâhilinde işletmelere, ticari anlamda
gelişmelerine  ve kurumsal canlılıklarını artırmalarını sağlamak için destek
sunulmaktadır. South End mahallesinde otuza yakın küçük park bulunmaktadır.

West-End: Mahalle demografik çeşitliliğin fazla olduğu bir yerleşim birimidir. Boston
Enstitüsü, Massachusetts Devlet Hastenesi ve Boston Celtics Basketbol Takımı'nın sahası,
mahalle sınırları içinde yer almaktadır. Wes-End, artan nüfusu ve gelişmekte olan iş
dünyası ile birlikte Boston’nun yükselen mahallelerinden biridir.

Chinatown: Şehirde yaşayan Çinliler için Boston'nın güneyinde kurulmuş ticari ve kültürel
merkezdir. Bu mahalle, 1800'lerde kurulmuş olup konut, ticaret, ulaşım ve eğitim amaçlı
kullanımların merkezi olmuştur. Bugün Chinatown mağaza, restoran ve tarihi binalarıyla
kalabalık bir mahalledir. Beach Street'in karşısındaki gösterişli Chinatown kapısından
mahallenin doğu kısmına geçiş sağlanmaktadır. Aynı zamanda, Chinatown'dan Boston'a
her gün ana tren hattından ve otobüslerle servis sağlanmaktadır.

Mid-Dorchester Koridoru: Burası, Dorchester Mahallesi'nin içinde yer alan, planlama
amaçlı ayrı kategorilendirilen özgün bir yerleşim alanıdır. Dört ana bölümden
oluşmaktadır. Bunlar: (1) Uphams corner, (2) Bowdoin/Geneva, (3)  Four Corners, (4)

Codman Square. Her bölüm kendine has bir dokuya sahip olup Latinler, Karayipliler,
Afrikalılar ve Vietnamlıların ağırlıklı olarak ikamet ettiği bir bölgedir. Fairmount/Indigo
hattının gelişmesiyle şehir merkezindeki iş yerlerine erişim kolaylaşmıştır. 

North-End: Kıyı şeridinde, önemli açık hava rekreasyon alanları, paten ve beyzbol sahaları,
gençler ve aileler için Mirabelle yüzme havuzunu içinde barındıran bir mahalledir. Paul
Revere’nin evi, mahallede bulunduğundan şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.



Boston'ın
Mahalleleri

West Roxbury: Daha önceleri ekilebilir arazilerin yer aldığı bu mahalle, 19.

yüzyılda Roxbury'den ayrılmış ve Boston'ın bir parçası haline gelmiştir.
Günümüzde, çoğunlukla kamu çalışanlarının ikamet ettiği bir yerleşim
birimidir. Boston Emniyet Müdürlüğü, mahalle sınırları içinde yer
almaktadır.

Roslindale: Çeşitlilik gösteren bir demografik yapıya sahip olan, West
Roxbury ve Jamaica Plain gibi Roxbury'den ayrılıp Boston'a bağlanan
mahallelerdendir. Mahalle, zaman içerisinde ticari merkez olma özelliğini
yitirmiştir, 

Hyde Park: Boston'ın en güney ucunda yer alan mahalledir. Banliyö
özellikleri de taşıyan kentsel bir alandır. Bir önceki belediye başkanı
döneminde, 2008'de, yeniden bölgeleme (zoning) ve haritalama kararı
alınan yerleşim birimi için belediye başkanının atadığı 13 mahalle
sakininin, Kentsel Yeniden Gelişim İdaresi'ni (Boston Redevelopment
Authority) yönlendirmesiyle kapsamlı bir bölgeme planı hazırlanmıştır. İki
yıl sonraysa şehirdeki diğer aktörlerin ve geniş tabanlı toplumsal katılım
sağlandıktan sonra, idare tarafından Hyde Park Mahallesi Neighborhood
Stratejik Planı benimsenmiştir. Sonraki süreçte, idare, bir danışma kurulu
oluşturarak kapsamlı bir bölgeleme planı oluşturulup Boston Bölgeme
Komisyonu'na sunulmuş ve komisyonca 2012'de yürürlüğe konulmuştur. 

Roxbury: Mahalle,  Symphony Hall, Northeastern Üniversitesi, Boston Latin
Okulu, John D. O'Bryant Matematik ve Bilim Okulu, Y.M.C.A., Harvard
Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi pek çok önemli kurumu içinde
barındırmaktadır. Mahalle, çok sayıda hobi bahçesine, kent çiftçiliği
yapılan alana sahiptir. 

Northeastern Üniversitesi (Roxbury) 

Symphony Hall (Roxbury) 



Toplum
Merkezleri

BCYF Blackstone (South End)

BCYF Blackstone toplum merkezi yetişkinlere yönelik eğitimler,
bale, basketbol ve bilgisayar laboratuarı programlarıyla ön
plana çıkmaktadır. BCYF Blackstone toplum
merkezinde; yetişkinlere yönelik ESOL eğitimi, bale, basketbol,
bilgisayar laboratuarı, spor salonu, karate, dövüş sanatları ve
yüzme kursu programları bulunmaktadır.

BYCF Charlestown (Charlestown)

BYCF Charlestown toplum merkezinde yetişkinler için zumba,

beysbol ve bilgisayar laboratuarı programlarıyla ön plana
çıkmaktadır. Charlestown toplum merkezinde; yetişkinler
yönelik zumba, beysbol, bilgisayar laboratuarı, flag futbol
(Amerikan futbolu benzeri), futbol, Açık yüzme havuzu, buz
hokeyi, rugby, yüzme kursu, haftasonu tatili spor programı ve
gençler için basketbol programları bulunmaktadır.

BYCF Clougherty Havuzu (Charlestown)

BYCF Clougherty Havuzu yüzme programı ve açık havuzu ile ön plana çıkmaktadır.

BYCF Condon (South Boston)

BYCF Condon toplum merkezi su sporları ve yetişkinlere yönelik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Condon
toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik tur havuzu, su aerobiği ve basketbol programı, bilgisayar dersi, bilgisayar
laboratuarı, ip atlama, aile hokey ligi, spor salonu, tur havuzu, lisanlı okul öncesi ve sonrası programı, açık yüzme havuzu,

kıdemli yurttaşlara yüzme kursu, yüzme kursu, basketbol ve fitness programları bulunmaktadır.



Toplum
Merkezleri

BCYF Curley (South Boston)

BYCF Curley toplum merkezi spor, aerobik, jimnastik
ve gençlik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF
Curley toplum merkezinde; aerobik, kardiyo, vucut
geliştirme, okul sonrası programlar, L Street koşu
takımı, Latin dansı, özel etkinlikler, yoga, gençler için
basketbol, boks ve fitness programları bulunmaktadır.

BYCF Curtis Hall (Jamaica Plain)

BYCF Curtis Hall toplum merkezi eğitim, su sporları,
gençlik ve kıdemli yurttaşlara yönelik programlarıyla
ön plana çıkmaktadır. BYCF Curtis Toplum
merkezinde; yetişkinlere yönelik basketbol,
yetişkinlere yönelik temel eğitimi, aerobik, çocuklara
yönelik yüzme programı, lider çocuk programı,
Karayipler kültür kulübü, her yaştan kesime bilgisayar
örgenim programı, bilgisayar laboratuarı, ailelere
yönelik sinema geceleri, spor salonu, insanlarla sağlıklı
ilişki kurma programı, tur havuzu, 6 aylık- 4 yaş arası
çocuklara oyun grubu, kıdemli yurttaşlara yönelik
aktivite programı, kıdemli yurttaş köprü kulübü,

kıdemli yurttaşlara yönelik spor salonu, her yaştan
kesime yüzme kursu, yüzme takımları, teknoloji ve
bilgisayar sınıfı, 8-12 yaş arası çocuklar için mutfak
eğitimi, gençlere yönelik fotoğraf sınıfı,
kadınlara yönelik açık spor salonu, yoga, U18
basketbol ligi ve zumba programları bulunmaktadır.

BCYF Curtis Hall (üstte ve sağda)

BCYF Curley (üstte)



Toplum
Merkezleri

BYCF Draper Havuzu (West Roxbury)

BYCF Draper pool toplum merkezi tur havuzu ve yüzme havuzunda erken müdahale ve ilkyardım programlarıyla ön plana
çıkmaktadır. BYCF Draper Pool toplum merkezinde; yüzme havuzunda erken müdahale ve ilk yardım, tur havuzu, açık
havuz, aileler için yüzme havuzu ve yüzme kursu gibi programları bulunmaktadır.

BYCF Flaherty Havuzu (Roslindale)

BYCF Flaherty Havuzu, tur havuzu, cankurtaran eğitimi ve yüzme kursu eğitimleri ile ön plana çıkmaktadır. 

BCYF Gallivan (Mattapan)

BCYF Gallivan toplum merkezi kriket kulübü, elektronik bilim dersleri ve TAG/ FLAG futbol programlarıyla ön plana
çıkmaktadır. BCYF Gallıvan toplum merkezinde; af örgütü kulübü, basketbol, bilgisayar laboratuarı, kriket kulübü, elektronik
bilim dersi, TAG/ FLAG futbol, gençlere yönelik destek programı, izci kızlar, spor salonu, bilgisayar dersi, futbol kliniği,
özel etkinlikler ve mutfağı geri alma (toplumsal etkileşimi ve kültürel farkındalık gibi) programları bulunmaktadır.

BYCF Golden Age Kıdemli Yurttaş Merkezi (Charlestown)

Bu toplum merkezi kıdemli yurttaşlara yönelik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Golden Age toplum merkezinde;

tombala, kitap kulübü, el işi dantel atölyesi, indirimli taksi kuponu, sağlık taraması, ev onarım programı, konut yerleştirme ve
sevk programı, öğle yemeği programı, pokeno kart oyunu, sosyal servis ve yürüyüş kulübü gibi programlar bulunmaktadır.

BCYF Grove Hall (Dorceshter)

BCYF Grove Hall toplum merkezi yetişkinlere yönelik eğitimi sınıfları, basketbol ligi ve bilgisayar kullanımı programları ile ön
plana çıkmaktadır. BCYF Grove Hall, yetişkinlere yönelik eğitim programı, HISET sınavına hazırlık sınıfı, basketbol
ligi, bilgisayar kullanımı, yakar top, LGBTİ ve LGBTİ olmayan bireylerin sosyal birliği programı, spor salonu, ev ödevi asistanı,
karate, dans ve basketbol kursu programları bulunmaktadır.



Toplum
Merkezleri

BCYF Hennigan (Jamaica Plain):

BCYF Hennigan toplum merkezi okul öncesi programı, bilgisayar laboratuarı ve Cuma akşamları ücretsiz futbol maçlarıyla
ön plana çıkmaktadır. BCYF Hennigan toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik basketbol, su aerobiği, okul öncesi programı,
bilgisayar laboratuarı, Cuma akşamları futbol maçları, okul sonrası derslik programları, spor salonu, tur havuzu, salon futbolu,

açık havuz, aile havuzu, yüzme kursu gençlik programları bulunmaktadır.

BCYF Holland (Dorchester)

BCYF Holland toplum merkezi yetişkinlere yönelik basketbol kursu, futbol ve okul sonrası zenginleştirilmiş eğitim
programları ile ön plana çıkmaktadır. BCYF Holland toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik basketbol programı, futbol,
okul sonrası zenginleştirilmiş eğitim programı, bilgisayar laboratuarı, sağlık kahramanları, karate, çocuk spor salonu kulübü,

okul sonrası programı, dans kursu, dövüş sanatları, açık havuz, aileler için açık havuz, kaya tırmanışı, özel olimpiyat sporları,
yüzme takımı ve yüzme kursu programları bulunmaktadır.

BCYF Hyde Park (Hyde Park)

BCYF Hyde Park toplum merkezi kolej turları, toplum hizmeti ve bilgisayar laboratuarı programlarıyla ön plana çıkmaktadır.
BCYF Hyde Park toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik bilgisayar kursları, yetişkinlere yönelik eğitim kursları, okul sonrası
derslik programları, kolej turları, toplum hizmeti programı, bilgisayar laboratuarı, yetenek yarışmaları, genç kızlara yönelik
voleybol, kıdemli yurttaşları taşıma hizmeti, spor salonu, İrlanda dansları sınıfı, erkeklere yönelik basketbol ligi, ailelere ve
çocuklara yönelik bilgisayar kursları, makarna geceleri, sahne sanatları, kişisel bakım programları, okul gezileri
programı, kıdemli yurttaşlara yönelik bilgisayar sınıfları, basketbol, voleybol, boks ve zumba programları bulunmaktadır.

BCYF Madison Park (Roxbury)

BCYF Madison Park toplum merkezi yüzme takımları ve salon sporları ile ön plana çıkmaktadır. BCYF Madison Park toplum
merkezinde; Yüzme takımları ve salon sporları programları bulunmaktadır.



Toplum
Merkezleri

BCYF Jackson/ Mann (Allston)

Jackson/ Mann toplum merkezi Bollywood dansı, bilgisayar laboratuarı, mutfak atölyesi ve yetişkinlere yönelik programları
ile ön plana çıkmaktadır. Jackson/ Mann toplum merkezinde; akustik gitar, yetişkin eğitimi, HİSET vatandaşlık sınavına
hazırlık, yetişkinleri geliştirme sınıfları, yetişkinler için futbol, basketbol, voleybol ligi, bollywood dansı, mutfak atölyesi,
bisiklet ile şehir turları, okul öncesi ve sonrası eğitim programları, alan gezileri, özel etkinlikler, tüm gün okul gezileri, spor
salonu, şarap tanıtımları, dövüş sanatları, perküsyon dersleri, dikim atölyeleri, sabun yapımı, suluboya resim, yoga, genç
basketbol kliniği, hokey ve zumba programları bulunmaktadır.

BCYF Leahy/ Holloran (Dorchester)

BCYF Leahy / Holloran toplum merkezi boks, fitness, izcilik ve yetişkinlere yönelik programlarıyla ön plana çıkmaktadır.
BCYF Leahy / Holloran toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik mutfak atölyesi, yetişkinlere yönelik basketbol, yetişkinlere
yönelik kamp programı, İtalyan mutfağı atölyesi,yetişkinlere yönelik su rugby oyunu, yetişkinler için yoga, boks, fitness,
gençlik kulübü, amigoluk, bilgisayar laboratuarı, aileler için mutfak atölyesi, flag futbol, gençler için eğlenceli Cuma
gezmeleri, Latin dilleri kulübü, yaz kampı, okul öncesi ve sonrası programı, açık havuz, güvenli bebek bakıcılığı eğitimi, okul
gezileri, sığınmacılar ile ilgili bilgilendirme programı, yüzme kursu, su aerobiği, Çarşamba atölyesi, gençler için mutfak
atölyesi ve karate gibi programlar bulunmaktadır.

BYCF Mason Havuzu (Roxbury)

BYCF Mason Havuzu, yüzme kursları ile ön plana çıkmaktadır. BYCF Mason toplum merkezinde; bebeklere yönelik yüzme
kursu, açık havuz, ailelere yönelik açık havuz, yüzme kursu, yüzme takımları ve su aerobiği programları bulunmaktadır.

BYCF Menino (Roslindale)

BYCF Menino toplum merkezi karate, bilgisayar laboratuarı ve sanat programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Menino'da,

yetişkinlere yönelik sanat programı, yetişkinlere yönelik basketbol ve voleybol, okul sonrası sanat programı, okul sonrası
fitness, okul sonrası ödev kulübü, dijital medya programı, bilgisayar sınıfı, mob dance, karate, teknoloji atölyeleri, dart, masa
tenisi, gençler için sanat programı ve gençlere mentorluk eğitimi programları bulunmaktadır.



Toplum
Merkezleri

BYCF Mildred Caddesi (Mattapan)

BYCF Mildred Caddesi toplum merkezi karate, bilgisayar laboratuarı, basketbol ve yetişkinlere yönelik programlarıyla ön
plana çıkmaktadır. BYCF Mildred Caddesi toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik kardiyo, yetişkinlere yönelik kickboks,
yetişkinlere yönelik drama, yetişkinlere yönelik futbol, yetişkinlere yönelik tekvando, yetişkinlere yönelik
voleybol, yetişkinlere yönelik su aerobiği, yetişkinlere yönelik zumba, basketbol, bilgisayar laboratuarı, yaratıcı sanatlar,
dans, spor salonu, karate, okul sonrası lisans programı, sağlık ve beslenme programları, modellik sınıfı, sinema geceleri,
müzik ve video kayıt, açık yüzme havuzu, kaykay kursu, softball, yüzme kursu, çocuk akademisi liderlik örgenim programı,
tenis, video çekimi sınıfları, su fitnessi oyunu, gençler için futbol ve drama programları bulunmaktadır.

BYCF Mildred
Caddesi Toplum
Merkezi (solda)

BCYF Ohrenberger
Toplum Merkezi
(sağda)

BCYF Ohrenberger (West Roxbury)

BYCF Ohrenberger, bilgisayar laboratuarı, gençlere yönelik spor ve jimnastik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF
Ohrenberger'de, yetişkinlere yönelik salon dansı ve seramik sanatı atölyesi, yetişkinlere yönelik kitap kulübü, bilgisayar
laboratuarı, spor salonu, lisanslı okul sonrası ve anaokulu programları, kıdemli yurttaşlara bilgisayar ve line dansı kursları,
web dizayn programı, gençlere yönelik zanaat ve sanat sınıfları, basketbol, Fransızca ve jimnastik programları vardır.



Toplum
Merkezleri

BYCF Paris Caddesi (East Boston)

BYCF Paris Caddesi toplum merkezi gençler ve yetişkinlere yönelik spor programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Paris
Caddesi toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik basketbol, yetişkinlere yönelik ESOL ve HISET eğitimi, yetişkinlere yönelik
tur havuzu, yetişkinlere yönelik zumba, havuz jimnastiği, okul sonrası programı, aile kitap okuma kulübü, genç
kızlar merkezi, spor salonu, kalp dostu girişimi, aile ve çocuk oyun grubu, açık havuz, rugby, kıdemli yurttaşlara yönelik
fitness, kıdemli yurttaşlara yönelik haftalık bingo, kıdemli yurttaşlara yönelik su fitnessı, gençleri madde bağımlılığından
koruma kursu, her yaşa yönelik yüzme kursu, atletizm ve kros koşuları, kadınlara özel yüzme havuzu, dövüş sanatları
programları bulunmaktadır.

BCYF Perkins (Dorchester)

BCYF Perkins toplum merkezi spor programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BCYF Perkins toplum merkezinde; aileler ve
bebeklerine yönelik yüzme kursu, yetişkinlere yönelik basketbol kursu, bilgisayar laboratuarı, lisanslı okul sonrası programı,
line dansı, dövüş sanatları, açık havuz, yüzme kursu ve gençlere yönelik basketbol programları bulunmaktadır.

BCYF Pino (East Boston)

BYCF Pino toplum merkezi geç ve yetişkinlere yönelik spor programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Pino toplum
merkezinde; yetişkinlere yönelik futbol, yetişkinlere yönelik voleybol, yetişkinlere yönelik beysbol ligi, jimnastik salonu,

kıdemli yurttaşlara yönelik öğlen yemeği programı, gençlere yönelik beysbol ligi, gençlere yönelik basketbol ligi ve
gençlere yönelik futbol ligi programları bulunmaktadır.

BCYF Quincy (Chinatown/ Leather District)

BCYF Quincy toplum merkezinde voleybol, okul sonrası zenginleştirilmiş eğitim programı ve yüzme takımıyla ön plana
çıkmaktadır. BCYF Quincy toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik voleybol, okul sonrası zenginleştirilmiş eğitim programı,
badminton, spor salonu, karate, Oak Sokağı gençlik merkezi, yüzme havuzu, fitness programı, lisanslı okul sonrası
programı, masa tenisi, gençlere yönelik basketbol ve yüzme takımı programları bulunmaktadır.



Toplum
Merkezleri

BCYF Roche (West Roxbury)

BYCF Roxbury, yetişkinlere ve kıdemli yurttaşlara yönelik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Roche toplum
merkezinde; yetişkinlere yönelik yoga, yetişkinlere yönelik zumba, yetişkinler köprü grubu, sanat atölyesi, dans kursları, kız
izciler kulübü, spor salonu, triko örme el işi atölyesi, lisanslı anaokulu, drama atölyesi, kıdemli yurttaşlara yönelik kitap
kulübü, kıdemli yurttaşlar köprü grubu, kıdemli yurttaşlar cafe’si, kıdemli yurttaşlara yönelik Foxwood turları, kıdemli
yurttaşlara yönelik line dansı kursu, kıdemli yurttaşlara yönelik beslenme programı sınıfı, kıdemli yurttaşlara yönelik geziler,
kıdemli yurttaşlara yönelik yoga dersleri, gençlik merkezi, gençlere yönelik haftasonu gezileri, beysbol ve gençlere yönelik
basketbol programları bulunmaktadır.

BYCF Roslindale (Roslindale)

BYCF Roslindale, basketbol, jimnastik ve okul sonrası programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Roslindale toplum
merkezinde; kıdemli yurttaşlara yönelik basketbol kursu, yetişkinlere yönelik basketbol, sanat kursları, bilgisayar
laboratuarı, kız izciler kulübü, flamenko kursu, örgencilerin ev ödevlerine destek, lisanslı okul sonrası ve anaokulu
programları, taksi kuponları, ahşap atölyesi, gençlere yönelik basketbol ve sosyal yardım programları bulunmaktadır.

BCYF Shelburne (Roxbury)

BYCF Shelburne, yetişkin ve gençlere yönelik programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Shelburne toplum merkezinde;

yetişkinlere yönelik basketbol kursu, yetişkinlere yönelik sosyal medya kursları, aerobik, okul sonrası kurslar, kamp
programları, satranç kulübü, bilgisayar kursu, mühendislik her yerde programı, kadınlara yönelik fitness programları,
kadınlara yönelik voleybol,dövüş sanatları, dağcılık programı ve gençlere yönelik haftasonu tatil gezileri programları vardır.

BYCF Tobin (Mission Hill)

BYCF Tobin, yetişkin ve gençlere yönelik spor programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BYCF Tobin toplum merkezinde;

yetişkinlere yönelik kamp programı, yetişkinlere yönelik yoga, okul sonrası programlar, beysbol, basketbol, boks, erkek
izci kulübü, flag futbol, parke hokeyi, kız izci kulübü, spor salonu, karate, dövüş sanatları, uzay bizim mekan bizim programı
(tiyatro, dans ve spor içerikli bir program), piloxing, futbol ve kıdemli yurttaşlara yönelik dans kursları programları vardır.



Toplum
Merkezleri

BCYF Tynan (South Boston)

BYCF Tynan toplum merkezi voleybol, basketbol ve okul sonrası programlarıyla ön
plana çıkmaktadır. BYCF Tynan toplum merkezinde; yetişkinlere yönelik basketbol,
yetişkinlere yönelik voleybol, okul sonrası özel ders, el işi tıg ve örme atölyeleri, flag futbol,
jimnastik, gençlere yönelik basketbol, gençlere yönelik parke hokeyi ve voleybol programları
bulunmaktadır.

BCYF Vine Caddesi (Roxbury)

BCYF Vine Caddesi toplum merkezi basketbol, bilgisayar kursları ve izci kampı
programlarıyla ön plana çıkmaktadır. BCYF Vine Caddesi toplum merkezinde; yetişkinlere
yönelik basketbol, yetişkinlere yönelik temel eğitim sınıfları, erkeklere yönelik fitness salonu,

erkek izci kampı programı, amıgo takımı, bilgisayar kursu, dans kursları, kadın izci
kampı programı, linsanslı okul sonrası programı, dövüş sanatları, güçlü kadın - güçlü kız
programı, basketbol ligi, kamusal alanda dans etkinlikleri ve gençlere yönelik basketbol
programları bulunmaktadır.

Veronıca B. Smith Kıdemli Yurttaşlar Merkezi (Brighton)

1981 yılında kurulan Allston-Brighton Kıdemli Yurttaşlar Merkezi, resmi olarak 1982 yılın
kıdemli yurttaşlarına kapılarını açmıştır. Ücretsiz olarak önleyici sağlık hizmetleri, işitme
kaybı yaşayan hastalara, ayakta tedavi hizmeti vermektedir. Haftalık fitness programları
dahilinde egzersizler, line dansı sınıfları ve sağlıklı beslenme ile ilgili çeşitli seminer ve
atölyeler düzenlenmektedir. Veronıca B. Smıth Senior merkezi, hükümetin yasal prosedürleri
dahilinde kapsamlı sosyal servis, özel seminerler ve sağlık yardımı yapmaktadır. Ekonomik ve
sosyal desteğe ihtiyacı olan kıdemli yurttaşlara hizmet verilmektedir. Merkezde ayrıca ikinci
dil kursu ve çeviri hizmetleri verilmektedir. İngilizce bilmeyen kıdemli yurttaşlara, merkeze
erişim konusunda, İngilizce bilen birisi refakat etmektedir.



Yeşil Alanlar

Zümrüt Kolye (The Emerald Necklace)

The Emerald Necklace, 1988 kurulmuş kar amacı
gütmeyen bir kamu ve özel sektör ortaklığıdır. The
Emerald Necklace yerel yönetimleri, özel sektörü,

Sivil toplum kuruluşlarını ve Olmsted çevre ve park
savunucularını bir araya getirmektedir. The Emerald
Necklace koruma kurulu parklarda yapılan peyzaj
sistemini, suyollarını, restorasyonları, tarihi eserleri ve
bitkileri muhafaza etmek ve yenilemek için
kurulmuştur. The Emerald Necklace koruma kurulu
9 park ve 1100 dönümlük bölgeden oluşmaktadır.
The Emerald Necklace korumasında olan parklar şu
şekildedir: (1) Boston Common, (2) Public Garden,

(3) Commonwealth Avenue Mall, (4) Back Bay Fens,
(5) The Riverway, (6) Olmsted Park, (7) Jamaica Pond,

(8) Arnold Arboretum ve (9) Franklin Park. The
Emerald Necklace koruma kurulunun yönetiminde
olan bu parklar, peyzaj mimarı Frederick
Law Olmsted tarafından yapılmıştırZümrüt Kolye (The Emerald Necklace) haritası (üstte)

Jamaica Pond, Boston Common, Olmsted Park ve Arnold Arboretum (sağdan sola)



Kütüphaneler

Codman Meydanı Kütüphanesi (Codman Square Library)

Yerel bir vaiz ve siyasi figür olan John Codman’ın adını taşıyan
Codman Meydanı Kütüphanesi, 1905 yılında, Norfolk Sokağı'nda
hizmete açılmıştır. Kütüphane ilk dönemlerini burada geçirdikten
sonra, 1978 yılında günümüzdeki yerine taşınmıştır. Kütüphane
arşivinde Afrikan-Amerikan tarihi dair eserler önemli bir yer
tutmaktadır. Bunun dışında kütüphanede çocuklar için biyografi
kitapları, geniş bir kentsel kurdu eser koleksiyonu, yerel tarih
üzerine kitaplar ve orta büyüklükte İspanyolca ve Fransızca kitap
koleksiyonları da bulunmaktadır. Kütüphanede haftalık olarak
çocuklar için hikaye saatleri, satranç ve film
programları düzenlenmektedir. Yerel toplumun ilgi alanları ve
istekleri doğrultusunda yerel yazarlar tarafından gerçekleştirilen
kitap okumaları ve çocuklar için yaz aylarında okuma
programları da kütüphanede verilen diğer hizmetler arasındadır. Codman Meydanı Kütüphanesi

Adams Sokağı Kütüphanesi (Adams Street Library)

Adams Street Kütüphanesi'nin bugün faaliyet gösterdiği yapı, 1951'de hizmete açılmıştır. 2004 yılında bağış
toplanarak kütüphanenin avlusu okuma bahçesine dönüştürülmüştür. Yoğun kentsel dokunun ortasında şehre nefes
aldıran bu bahçede dekoratif tuğlalar, kent mobilyaları ile renkli bir peyzaj yaratılmıştır. Bahçe çocuklar için düzenlenen
özel etkinliklere ve müzikal gösterilere ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphane arşivinde mahalle halkının ilgi alanlarını
kapsayan gizem kitapları, tarihi kitaplar ve yaz okumaları yer almaktadır. Ayrıca kütüphane bünyesinde barındırdığı
eklektik ve çeşitli görsel-işitsel yayınları ve kapsamlı film arşiviyle beğeni toplamaktadır. Kütüphanedenin çok amaçlı
salonu, yerel ortaklar, mahalle örgütleri ve toplulukların kullanımına açıktır. Çocuklar ve bebekler için düzenlenen edebi
kültür etkinliklerinden her yaş için uygun dersler, konserler ve film gösterimlerine kadar çeşitlenen kütüphane programları
bölgede oldukça popülerdir. Ayrıca yaz aylarında çocuklar için özel programlar ve okuma etkinlikleri düzenlenmektedir.



Kütüphaneler

Grove Hall Kütüphanesi (Grove Hall Library)

Bu bölgedeki ilk kütüphane 1 Mayıs 1898 yılında açılmıştır.
Günümüzde, kütüphane, Afrikan-Amerikan edebiyatı ve tarihi
üzerine geniş bir arşive sahiptir. Bünyesinde halkın kullanımına açık
otuzdan fazla bilgisayar, üç çalışma odası ve bir toplantı odası
barındırmaktadır. Bunun yanısıra kütüphane, Grove Hall Toplum
Merkezi ile ortaklaşa kullandığı büyük bir mekana da sahiptir.
Kütüphanede çocuklar için haftalık olarak hikaye saatleri
düzenlenmektedir. Kütüphane, yıl içinde, sanat sergilerine ev
sahipliği yapmakta ve müzik programlarına da yer vermektedir.

Grove Hall Kütüphanesi'nde düzenlenen dondurma partisi (sağda)

Egleston Meydanı Kütüphanesi (Egleston Square Library)

Kütüphane binası 8 Temmuz 1953 yılında açılmıştır. Kütüphane çoğunlukla
okul öncesi eğitim ve etüd merkezi şeklinde hizmet vermektedir. Kütüphane
arşivi ve mekanı bu hizmetler doğrultusunda oluşturulmuştur. Arşivin büyük bir
kısmı çocuk ve gençlere hitap edecek materyallerden meydana gelmektedir.
Kütüphanenin yetişkinlere hitap eden kısmında ise genel olarak sınava hazırlık
kitapları, girişimcilik ve bilgisayar kitapları önemli bir yer tutmaktadır.
Bünyesinde güçlü bir bilim-kurgu ve şiir arşivi barındıran kütüphanenin
her kısmında İspanyolca hazırlanmış materyaller bulmak mümkündür.
Kütüphane programında okul öncesi dönem için hikaye saatlerinden, oyun
kulübü etkinlikleri ve yetişkinler için kitap kulübü etkinlikleri, tiyatro ve şiir
grubu etkinliklerine kadar çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Grove Hall Kütüphanesi (üstte)



Kütüphaneler

Connolly Kütüphanesi (Connolly Library)

Jamaica Plain bölgesinin Hyde Meydanı’nda yer alan kütüphane, 1897 yılında küçük bir ölçekle işe başlamış, 1905 yılından
itibaren büyümeye başlayarak günümüzdeki halini almıştır. Jakoben tarzından esinlenerek inşa edilmiş bu kütüphanede
gençler ve çocuklar için İspanyolca popüler kitaplar bulunmaktadır. Kütüphanede yer alan haftalık programlarda gençler
için film programı ve İngilizce sohbet grubu, aylık programlarda ise yetişkinler için kitap tartışma grubu yer almaktadır.
Ayrıca yaz aylarında da çocuklar ve aileleri için okuma programları düzenlenmektedir.

West Roxbury Kütüphanesi (West Roxbury Library)

West Roxbury halk kütüphanesi, 1876 yılında yapılmıştır. West Roxbury halk kütüphanesi okul öncesi çocuklara yönelik
kitap okuma atölyeleri, yetişkinler için kitap tartışma grupları, nesiller arası şiir yarışmaları ve her ay yerel sanatçıların
eserleri sergilenmektedir.

Roslindale Kütüphanesi (Roslindale Library)

Roslindale Kütüphanesi, 1898 yılında yapılmıştır. Kütüphanenin kapsamlı bir çizgi roman koleksiyonu bulunmaktadır.
Bunun yanında din ve dinsellik üzerine, yerel tarih üzerine kapsamlı koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Roslindale,

dokuz devlet okuluna ve anaokullarına yönelik programlar sunmaktadır. Anaokulu öğrencilerine film gösterimleri, küçük
çocuklara yönelik hikaye atölyeleleri ve yetişkinler için kitap tartışma grupları bulunmaktadır.

Lower Mills Kütüphanesi (Lower Mills Library)

Lower Mills Kütüphanesi, 1981 yılında, kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Lower Mills kütüphanesi zengin
mitoloji koleksiyonları ve tıp öğrencilerinin çalışmalarını destekleyecek kitaplara ev sahipliği yapmaktadır. Anaokulu
öğrencileri için hikaye saatleri, yetişkinlere yönelik kitap tartışma grupları ve ayrıca öğretmenlerin okul
müfredatlarına uygun olarak öğrencilere yönelik dersler açılmaktadır.



Kütüphaneler

Brighton Kütüphanesi (Brighton Library)

İki yüzyıl öncesinde açılmış olan ve şehir sakinlerine ücretsiz olarak hizmet veren kütüphane, şehir, 1874’de,  Boston’a
bağlandıktan sonra Boston Halk Kütüphanesinin bir şubesi olmuştur. 1969’da Brighton Kütüphane binası
şimdiki yerinde açılmıştır. 1969'daki yenilemede modern mobilyalar, yeni gençlik alanı ve toplantı alanları,
peyzaj bahçeleri tasarlanmıştır. Aralık 2010'da, 18 ay süren uzun bir iç mimari yenileme sürecinden geçmiş olan
kütüphanede, yirmiden fazla bilgisayar her yaş grubu için hizmet vermektedir. Aynı zamandakütüphane, yeşil bina
standartlarına uygunyapılmıştır. Brighton, çok iyi bir arşive sahip olup Rusça ve İspanyol dillerinde de kaynaklar
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra geniş bir DVD ve CD arşivi de yer almaktadır.

New East Boston Kütüphanesi (New East Boston Library)

Kasım 2013’de açılan kütüphanede göze çarpan,geniş bir internet ağı, halka açık 54 bilgisayar, çok kullanımlı esnek
odalar ve sesiz okuma odalarının bulunmasıdır. 17.25 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirilen proje, Amerikan
Yeşil Bina Konseyi tarafından sertifikasyonu sağlanmıştır. Frederick Leonard King’in “Taşımacılığın Tarihi” adlı
resim sergisi, Doğu Boston’nın taşımacılık tarihini yansıtan bir çalışmadır. Tarihsel olarak, Amerika’da, bir belediye
tarafından desteklenen ilk şube kütüphanesidir.

North End Kütüphanesi (North End Library)

North End Kütüphanesi, kullanıcılarına, çok satan romanlar, klasikler, sesli kitaplar, CD’ler gibi farklı materyaller
sunmaktadır. Aynı zamanda ansiklopedi, sözlük, atlas ve yabancı dillerde materyallerle birlikte küçük bir İtalyanca
koleksiyonu da mevcuttur. Bunun yanında çocuklar ve gençler için çeşitli okuma kitapları, sesli kitaplar ve CD’ler de
mevcuttur. Yerel tarihi hakkında ise monograflar vardır. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için hikaye zamanları,
aylık kitap tartışma grupları, elişi aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Bina tek katlı Roma villası tarzında olup orta
avlusunda küçük bir havuz ve yeşil alan olduğu görülmektedir. Binanın iç kısmı ise kırmızı tuğlalarla kaplanmıştır.



Kütüphaneler

Charlestown Kütüphanesi (Charlestown Library)

Charlestown Branch’e gelen ziyaretçiler, popüler edebiyat, gizem, gerçek suç bölümleri ve geniş bir dergi arşiviyle
karşılaşmaktadırlar. Aynı zamanda kütüphanede kişisel finans, sağlıklı yaşam, yemek, elişi kitapları ve çocukların kitap
okumalarını teşvik edecek resimli kolay okunabilir kitaplar bulunmaktadır. Yeni doğandan ilk okul çağına kadar çocukların
tercih edecekleri aktiviteler; yetişkinler için ise kitap tartışma grup etkinlikleri mevcuttur. Ek olarak yoga, görsel sanatlar,
müzik ve randevuya bağlı bire bir bilgisayar eğitimi verilmektedir.

West End Kütüphanesi (West End Library)

Kütüphanede çeşitli okuma materyalleri, biyografi, tarih, gezi, finans, sanat, iç mekan tasarımı, sağlık, yemek gibi kitapları
bulunmaktadır. Okul öncesi ve daha küçükler için hikaye zamanı aktiviteleri vardır. Hikaye okuma saati aynı zamanda resim
yapma, şarkı söyleme ve basit elişleri yapma gibi aktiviteler de içermektedir. Yetişkinler için ise sağlık ve tartışma
programları gerçekleştirilmektedir.

Charlestown
Kütüphanesi
(sağda)

West End 
Kütüphanesi
(solda)



Kütüphaneler

Merkez  Kütüphane (Central Library)

Boston Halk Kütüphanesi, arşivinde bulundurduğu 23 milyondan fazla eserle Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük halk
kütüphanelerinden biridir. 22 milyondan fazla eseri merkezi araştırma kütüphanesinde tutan Boston Halk Kütüphanesi,
arşivinin zenginliği ve elinde bulundurduğu eserlerin önemi nedeniyle Kuzey Amerika’daki araştırma
kütüphanelerinin meydana getirdiği Araştırma Kütüphaneleri Derneği’nin bir üyesidir. Özellikle sanat, sanat tarihi ve
Amerikan tarihi üzerine eserler barındıran kütüphane ayrıca hükümet belgelerinin de emanetçisidir. Boston Halk
Kütüphanesi’nde 1.7 milyondan fazla nadir eser ve el yazmaları bulunmaktadır. Kütüphanenin William Shakespeare’in
eserlerinin ilk baskılarından, kölelik karşıtı el yazması eserlere kadar çok geniş kapsamlı bir tarihi arşivi bulunmaktadır.
Kütüphanede, yazılı eserlerin dışında büyük bir görsel arşive de (fotoğraflar, kartpostallar, haritalar vb.) ulaşmak
mümkündür. Örneğin; Thomas Rowlandson’ın çizimleri ve resimlerinin büyük bir kısmı burada muhafaza edilmektedir.
Ayrıca kütüphanenin bünyesinde barındırdığı Serge Koyssevitsky ve Amerikan besteci Walter Piston gibi müzisyenlerin
eserlerinin bulunduğu önemli bir müzik arşivi de bulunmaktadır.

Boston Halk Kütüphanesi arşivinin genişliği, çeşitliliği ve elinde bulundurduğu eserlerin önemi nedeniyle tarihçi David
McCullough tarafından Kongre Kütüphanesi, New York Halk Kütüphanesi, Hardvard ve Yale Üniversitelerinin kütüphaneleri
ile beraber Amerika’nın en önemli beş kütüphanesinden biri olarak nitelendirilmiştir. Boston Halk Kütüphanesi’nde her yıl
yazar söyleşileri, tarih dersleri, konserler, sanat ve tarih sergileri gibi birçok program düzenlenmektedir. Ayrıca kütüphanede
her yaşa hitap eden hikaye okumaları, kitap tartışmaları, film gösterimleri, sohbet grupları, araştırma ve teknoloji dersleri
gibi günlük etkinlikler de yapılmaktadır.

Boston Halk Kütüphanesi’nin merkez ve diğer 24 şubesinde verilen kablosuz internet hizmeti ve halkın kullanması
amacıyla bünyesinde bulundurduğu masaüstü bilgisayarlar kütüphanenin teknolojik hizmetlerine örnektir. Kablosuz
internet kullanımı kütüphane kartına sahip olmayı gerektirmektedir. Kütüphane kartına sahip olanlar ayrıca
kütüphaneden iki saat süreyle dizüstü bilgisayar kiralayıp bu bilgisayarları istedikleri yerde kullanabilmektedirler.

Kütüphane, gelişkin bir dijital servise ve koleksiyona sahiptir. Çevrim içi kataloglar aynı zamanda mobil uygulamalar için de
geçerli olup çok sayıda kitap, sesli kitap, DVD ve CD kayıdı bulunmaktadır. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar için OverDrive
sitesi üzerinden e-kitap, müzik ve videolara erişim sağlanabilmektedir. Norman B.Leventhal Harita Merkezi'nden tarihi
haritalara ve resimlere, fotoğraflara, sessiz filmlere erişilebilmektedir.
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