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KENTSEL YEŞİL YOLLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 
BOSTON ROSE FITZGERALD KENNEDY YEŞİL YOLU 
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Özet: Kentsel yeşil yollar, sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını oluşturan ekolojik, ekonomik ve 
sosyal sürdürülebilirlik konularının gözetilerek planlanması ve tasarlanması gereken alanlardır. Bu 
açıdan yeşil yollar, kentsel sürdürülebilirlik konusunda yaşamsal katkılar sunabilmektedirler. Kent-
lerde yeşil yollar özellikle diğer ekolojik çözümlerle birlikte yaya ulaşımını teşvik eden sağlıklı 
kamusal mekânlar olarak var olmaktadırlar. İki buçuk kilometre uzunluğundaki Boston Rose Fitz-
gerald Kennedy Yeşil Yolu Amerika’nın başarılı kentsel yeşil yol örneklerinden biri olup, içerisinde 
tasarım özellikleri ve aktivite açısından kentsel yaşama canlılık katacak pek çok unsuru barındır-
maktadır. Yeşil Yol aynı zamanda Boston Kenti’nin organik olarak sürdürülen tek kamusal parkıdır. 
Yeşil yolun yönetiminden sorumlu olan Yeşil Yol Koruma Kuruluşu, yeşil yolun ekonomik açıdan 
sürdürülebilirliği konusunda pek çok çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yeşil Alan, Rose Fitzgerald Kennedy Yeşil Yolu, Kentsel Yeşil 
Yol Planlama, Kentsel Yeşil Yol Tasarımı

URBAN GREENWAYS AND SUSTAINIBILITY: BOSTON ROSE 
FITZGERALD KENNEDY GREENWAY SAMPLE

Abstract: Urban greenways should be planned and designed by considering the different aspects of 
sustainibility such as ecological, economical and social sustainibility. From this point of view, gre-
enways can offer some vital benefits on sustainibility issue. The greenways in cities, exist as places 
that are promoting pedestrian acces together with the other ecological solutions. The two and a half 
kilometers Boston Rose Fitzerald Kennedy Greenway is one of the succesful urban greenways and 
include many elements which adds vitality to urban life in terms of design qualities and activity. It 
is also the only ecological sustained public park in Boston City. The Boston Greenway Conservancy 
which is the responsible organization fort he management of the park offers varied solutions fort he 
economical sustainibility of the park. 

Key Words: Sustainable Green Area, Roze Fitzgerald Kennedy Greenway, Urban Greenway Plan-
ning, Urban Greenway Design
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GİRİŞ

Sürdürülebilirlik kavramı planlamada öncelikli 
olarak ele alınması gereken bir kavram olarak 
ortaya çıkmıştır. Planlamaya katılanlar sürdürü-
lebilirlik kavramının çevre, ekonomi ve eşitlikle 
ilgili bir kavram olduğunu kabul etmektedirler ve 
bu kavramın anlamındaki belirsizliği gidermek 
ve sürdürülebilirliğin belirleyicilerini izlemek 
için yeni sistemler geliştirmektedirler. 

Plancılar sürdürülebilir kalkınmayı tanımlamak ve 
uygulamadaki olası etkilerini anlamak için uzun 
yıllar boyunca çalışmalarını sürdürmektedirler 
(Lindsey, 2010). Dünya Çevre ve Kalkınma Or-
ganizasyonu (WCED) sürdürülebilir kalkınmayı 
bugünün gereksinimlerin gelecek kuşakların da 
kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanakla-
rından ödün vermeksizin karşılamaktır” şeklinde 
tanımlamaktadır (Anonymus, 1987). 1987 yılında 
yapılan bu tanımdan hareketle sürdürülebilirlik 
günümüzde çevresel uygulamaların ötesinde, 
ekonomi-ekoloji ve eşitlik ölçeklerinde çok 
yönlü bir kavram olarak kabul görmektedir. 
“Sürdürülebilirlik” kavramı 1992 yılında UNCED 
Konferansı’ndaki (Dünya Çevre ve Kalkınma 

Konferansı) tanımlamaya göre; “kaynakların 
kullanımında, yatırımların yönlendirilmesinde, 
teknolojik gelişmelerin ve kurumsal değişimlerin 
yönlendirilmesinde bu unsurların tamamen bir-
birleri ile uyumlu olduğu bir değişim sürecidir”. 

Sürdürülebilirlik ekolojik, ekonomik ve sosyal 
açılardan değerlendirilebilecek bir kavramdır. 
Ekolojik olarak sürdürülebilir bir sistem, kaynak 
temelini sabit tutmalı, çevresel yatırım istisma-
rından kaçınmalıdır. Bu süreç, biyolojik çeşitlilik, 
atmosferik denge ve diğer ekosistem işlevlerinin 
korunmasını da içermelidir. Ekonomik olarak sür-
dürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri süregelen 
esaslara dayanarak üretebilmelidir. Sosyal olarak 
sürdürülebilir bir sistem, eşitlik dağılımını; sağlık 
ve eğitim, cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile 
katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde 
gerçekleştirilmesini sağlamalıdır (Harris, 2000) 
(Chiesura, 2004). Parklar, kent halkına sağladıkları 
etkinliklerle yaş, cinsiyet, ırk, sosyo-ekonomik statü 
ayrımı yapmaksızın kentsel yaşama sundukları 
eşit katılım olanaklarıyla kentsel sosyal sürdürü-
lebilirliğe katkıda bulunurlar (Ostermann, 2009). 
Dolayısıyla bu katılım parkın kendisinin de sosyal 
açıdan sürdürülebilir olmasını sağlar (Şekil 1).
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Kaynakların korunması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, temiz enerji sistemleri 
kentsel çevresel etkileri azaltacak ve “sürdürülebilir kent” oluşumunda rol oynayacaktır. 
(Panagopoulos, 2008). Bununla birlikte, daha sürdürülebilir kentler sadece kentsel yaşamın 
abiotik ve biyotik unsurlarıyla ilgili değil, aynı zamanda kentsel yaşamın sosyal boyutlarıyla 
da ilgilidir. İnsanların kentsel yaşamdaki memnuniyetleri, deneyimleri ve günlük çevrelerinin 
kalitesinin algılanmaları bu kapsamda göz önüne alınmalıdır.  
Amerikan Peyzaj Mimarları Topluluğu’na (ASLA-American Society of Landscape 
Architects) göre, sürdürülebilir peyzajlar çevreyle uyumlu bir ilişki içerisinde bulunan, 
yenileyici ve aktif olarak sağlıklı toplukların gelişimini destekleyen peyzajlardır. 
Sürdürülebilir peyzajlar karbonu tutan, havayı ve suyu temizleyen, enerji etkinliğini artıran, 
habitatları restore eden, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayan peyzajlardır 
(Anonymus, 2014a). Güncel yaklaşımlar doğrultusunda sürdürülebilir gelişme doğrudan bu 
yeşil yol planlama kapsamında ele alınmalıdır (Arslan vd., 2004). 
Kent planlama sürecinde plancılar daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir kentsel 
mekânlar için sıkça yeşil yolları önermişlerdir (Beatley & Manning, 1997; Fabos & Ahern, 
1996; Flink & Searns, 1993; Little, 1990; Mertes & Hall, 1995). Yeşil yollar sıklıkla kanallar, 
akarsu boyları tarihi rotalar, vadiler, sırtlar, demir yolları boyunca planlanan rekreasyon, 
koruma, ekonomik kalkınma gibi hedeflerle oluşturulan lineer yeşil 
 

 
 
ġekil 1.  Kent Parkları ve Sürdürülebilir Kent ĠliĢkisi (Panagopoulos, 2008). 
 
 
 alanlardır. Genel bir kabul edişe göre yeşil 
yollar yapıları gereği sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemektedirler. Yeşil 
yollarla ilgili olarak yapılan yakın 
geçmişteki çalışmalarda yeşil yolların 
sürdürülebilirlikle ve Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun belirlediği 
prensiplerle ayrılmaz bir bütün olduğu; bu 
alanların ekonomik, çevresel ve sosyal 
karakteristikleri ile dengeli bir şekilde 

planlanması gerektiği belirtilmektedir 
(Lindsey, 2010). 
Yeşil yollar, çevrenin, komşu alanların, 
kentin, ülkenin hatta bölge ve kıtanın 
yaşam kalitesini artıran ve entegre bir 
tutumla geliştirilen, yeşil alan 
koridorlarıdır. Yeşil yollar söz konusu 
makro ve mikro ölçeklerde kentsel formun 
güçlü şekillendiricileridirler. Yeşil yollar 
kapsamlı bir yeşil altyapı oluşturmak için 
Olmsted, Cleveland, Eliot ve Kessler’in 
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Şekil 1.  Kent Parkları ve Sürdürülebilir Kent İlişkisi (Panagopoulos, 2008).
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Amerikan Peyzaj Mimarları Topluluğu’na (AS-
LA-American Society of Landscape Architects) 
göre, sürdürülebilir peyzajlar çevreyle uyumlu 
bir ilişki içerisinde bulunan, yenileyici ve aktif 
olarak sağlıklı toplukların gelişimini destekleyen 
peyzajlardır. Sürdürülebilir peyzajlar karbonu tu-
tan, havayı ve suyu temizleyen, enerji etkinliğini 
artıran, habitatları restore eden, önemli ekonomik, 
sosyal ve çevresel faydalar sağlayan peyzajlardır 
(Anonymus, 2014a). Güncel yaklaşımlar doğ-
rultusunda sürdürülebilir gelişme doğrudan bu 
yeşil yol planlama kapsamında ele alınmalıdır 
(Arslan vd., 2004).

Kent planlama sürecinde plancılar daha yeşil, 
daha sağlıklı ve daha yaşanabilir kentsel mekânlar 
için sıkça yeşil yolları önermişlerdir (Beatley & 
Manning, 1997; Fabos & Ahern, 1996; Flink 
& Searns, 1993; Little, 1990; Mertes & Hall, 
1995). Yeşil yollar sıklıkla kanallar, akarsu boy-
ları tarihi rotalar, vadiler, sırtlar, demir yolları 
boyunca planlanan rekreasyon, koruma, ekono-
mik kalkınma gibi hedeflerle oluşturulan lineer 
yeşil alanlardır. Genel bir kabul edişe göre yeşil 
yollar yapıları gereği sürdürülebilir kalkınmayı 
desteklemektedirler. Yeşil yollarla ilgili olarak 
yapılan yakın geçmişteki çalışmalarda yeşil 
yolların sürdürülebilirlikle ve Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun belirlediği prensiplerle 
ayrılmaz bir bütün olduğu; bu alanların ekonomik, 
çevresel ve sosyal karakteristikleri ile dengeli bir 
şekilde planlanması gerektiği belirtilmektedir 
(Lindsey, 2010).

Yeşil yollar, çevrenin, komşu alanların, kentin, 
ülkenin hatta bölge ve kıtanın yaşam kalitesini 
artıran ve entegre bir tutumla geliştirilen, yeşil 
alan koridorlarıdır. Yeşil yollar söz konusu mak-

ro ve mikro ölçeklerde kentsel formun güçlü 
şekillendiricileridirler. Yeşil yollar kapsamlı bir 
yeşil altyapı oluşturmak için Olmsted, Cleveland, 
Eliot ve Kessler’in bölgesel açık alan planları, 
Howard’ın yeşil yol- yeşil kuşak ve diğer yeşil 
alanların kapsamlı bir yeşil altyapı oluşturduğu 
“kır kent”i için bir model olmuşlardır (Walmsey, 
1995).

Ortak olarak paylaşılan atalarına rağmen Avrupa’da 
yeşil yol hareketi sosyal, ekonomik ve kültürel 
farklılıklardan dolayı Amerika’daki emsallerinden 
farklı olarak gelişmiştir. Avrupa’da yeşil yollar 
sürekliliği olmayan ve parçalı bir yaklaşım iz-
lenmiş, bu yaklaşım pek çok ülkeye yayılmıştır. 
(Toccolini vd. 2006). Her iki durumda da yeşil 
yollar sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar 
sunmaktadırlar. 

Kentsel alanlarda rekreatif amaçlar için oluştu-
rulmuş yeşil yolların aynı zamanda lineer kentsel 
park oldukları söylenebilir. 

Bu bağlamda “sürdürülebilir park” kavramına 
değinmek de faydalı olacaktır. Günümüzde 
“sürdürülebilir park” kavramı üzerinde önemle 
durulmakta ve bu çerçevede teoriler geliştirilmek-
tedir Bir parkı doğal süreçleri açığa çıkaracak 
şekilde tasarlamak sürdürülebilirliğe ulaşmak 
için bir başka yoldur. Bununla birlikte örneğin 
insanların birbirleri ile iletişimine olanak veren 
sosyal mekânlar tasarlamak, tarihi perspektif oluş-
turmak için alanda var olan kültürel elemanları 
tasarıma dahil etmek ve böylece alanda eğitimi 
desteklemek gibi konseptler de sürdürülebilir park 
tasarımının bir parçası olmalıdır (Byler, 2008).

Özellikle kentsel yeşil yollar, kente özgü farklı-
laşmış ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulların 
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iyileştirilebilmesi ve olumlu yönde değişimi için 
adına “sürdürülebilir” planlanmaları, tasarlanmaları 
ve yönetimleri uzaman ekiplerin hassasiyetine 
bırakılmalıdır. Bu çalışmada bu bağlamda kentsel 
bir yeşil yol olan Boston Rose Kennedy Yeşil 
Yolu’nun “ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan 
sürdürülebilirliği” araştırılacaktır.  

Boston Rose Kennedy Yeşil Yolu yaklaşık 61 bin 
metrekare alan üzerinde yer alan 2,5 kilometre 
uzunluğunda bir kentsel yeşil yoldur. 1991 yılında 

“Big Dig” projesi olarak adlandırılan “Merkez 
Arteri Tünel Projesi (Central Artery Tunnel Pro-
ject)” ile kent merkezinde yer alan yükseltilmiş 
“highway (otoyol)”ler yer altına alınmıştır. Proje 
ile elde edilen kentsel alanda oluşturulan birbir-
leri ile bağlantılı parklardan oluşan yeşil yol, 
kentin en eski, en çeşitli ve canlı yerleşimlerini 
birleştiren, kentsel yaşamı canlandıran, kente 
kaliteli bir imaj kazandıran bir alan olarak ortaya 
çıkmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Boston Rose Fitzgerald Kennedy Yeşil Yolu’nun Hava Fotoğrafı (Anonymus, 2014b)
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Rose Kennedy Yeşil Yolu’nun sahibi Massac-
husets Eyaleti’dir; özel ve kâr amacı gütmeyen 
bir kuruluş olan “Rose Fitzgerald Kennedy Yeşil 
Yolu Koruma Kuruluşu (Rose Fitzgerald Kennedy 
Greenway Conservancy)” tarafından yönetilmekte 
ve işletilmektedir. Kuruluşun misyonu, yeşil yolun 
geleceğini Amerika’nın önde gelen parklarından 
biri olarak korumak, tasarımda ve sürdürülebilirlikte 
mükemmelliğe ulaşmaktır. Kuruluşun işleyişi; 
“tasarlamak, finanse etmek ve tanıtmak” için 
işbirliği içinde çalışmak ve yeşil yolun kamusal 
kullanımlarının uzun dönem sürdürülebilirliği 
için yeterli ve tutarlı bir finans sağlamaktır. Rose 
F. Kennedy Yeşil Yolu insanların güzel kamusal 
mekânları keşfettiği, birbirleriyle etkileşimde 
bulunduğu, farklı deneyimler yaşadığı birinci 
kalite bir park olma vizyonuna sahiptir. Yeşil yol 
koruma kuruluşunun amacı parkı kullanan her 
komşu ve ziyaretçi için parkların temiz, güvenli, 
saygın olmasını sağlamaktır.

Rose F. Kennedy Yeşil Yolu; North End Park, 
Wharf District, Fort Point Channel, Dewey Squ-
are ve China Town olmak üzere 5 farklı parktan 
oluşmaktadır. Her bir park tasarım özellikleri ve 
içerisindeki işlevler açısından farklı karakteristiğe 
sahiptir (Şekil 3).  

1. ROSE KENNEDY YEŞİL YOLU’NUN 
EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇI-
SINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ekolojik sürdürülebilirlik doğal kaynakların akılcı 
kullanımına yönelik her türlü planlama, tasarım 
ve uygulama yaklaşımını ifade etmektedir. Örne-
ğin kaynakların korunması, geri dönüştürülmüş 
materyal kullanımı, yağmur suyu yönetimi, atık 
yönetimi, yerinde kompostlama gibi (Byler, 2008). 
Boston Rose Kennedy Yeşil Yolu Boston’un 

tek organik olarak sürdürülen kamusal parkıdır. 
Aynı zamanda Amerika’da az sayıdaki organik 
parklardan biridir. 

Şekil 3.  Forth Point Channel Park’tan Bir 
Görünüm (Orijinal 2012).

Rose Kennedy Yeşil Yol Koruma Kuruluşu, 
Boston’un yürünebilir bir kent olarak tanınması 
amacıyla tasarımını desteklemiştir. Yeşil yola 
yönelik operasyonların amacı sağlıklı, her yıl 
milyonlarca ziyaretçiyi çeken ve gelişen ve 
“yeşil” kamusal etkinlikler oluşturmaktır. Yeşil 
yolda kullanılan bitkiler daha sağlıklı, dirençli ve 
kamusal kullanıma dayanıklıdır. Parkta herbisit 
ve toksinler kullanılmamakta; böylece parktan 
derene edilen sular Boston Limanı’nı ve liman 
yaşamını tehdit etmemektedir. Toprak, bitkiler, 
hayvanlar, çocuklar, ağaçlar dahil olmak üzere, 
parkta bütün yaşayan şeyler, pestisidlerin olmadığı 
bir ortamda güvenli ve özgürce var olmaktadır. 

Kuruluşun hortikültür ile ilgili çalışanları organik 
ve sürdürülebilir peyzaj bakımı konusunda uzman 
bireylerden oluşmaktadır. Bütün hortikültür çalı-
şanları Northeast Organic Farming Association 
(NOFA- Kuzeydoğu Organik Tarım Birliği) 
tarafından sağlanan Accredited Organic Land 
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Care Professional (AOLCP-Akredite Organik 
Alan Bakım Profesyoneli) statüsünü kazanmıştır 
(Şekil 4).

Şekil 4. Yeşil Yolda Yakma Yoluyla Yabani 
Ot Temizliği (Anonymus 2014c).

Alanda torf, gübre ve tohum konusunda yerel 
kaynaklar kullanılmaktadır. Kullanılan malç, 
kompost ve konteynır karışımları organik yan 
ürünlerden oluşmaktadır. Organik ürünlerin uygun 
ve doğru zamanda uygulanabilmeleri için yeşil 
yol çalışanları bütün bitkilerin fiziksel değerlen-
dirmelerini toprak testiyle birlikte yapmaktadır. 
Parktaki bütün organik maddeler toplanarak yeşil 
yol’da malçlama amacıyla ve torf olarak kulla-
nılmaktadır. Parkta balık emülsiyonu gübresi, 
hümatlar (biyobozunmuş ve sıkıştırılmış eski 
bitki kalıntıları ve hayvan maddeleridir), şeker 
kamışları, yulaf taneleri, solucan parçaları, pazar 
yerinde arta kalan organik sebze-meyve parçaları 
kompost çay yapımında kullanılmaktadır.  Bu 
etkinlik “Green and Grow-Genç İşgücü Gelişimi 
Programı”nda yer almaktadır.

Yeşil yol koruma kuruluşu, yeşil yolu geze-
gendeki karbon ayak izini minimize edecek bir 
çevresel sorumlulukla sürdürülmektedir. Amaç 
yıl boyunca botanik açıdan ilgi çekici güzel ve 

zevkli bir peyzaj oluşturmaktır. Mevcut çevre 
koşullarına ve kentsel koşullara dayanıklı yerel 
ağırlıklı olmak üzere kısmen yerel olmayan, is-
tilacı olmayan bitkiler kullanılmıştır. Kullanılan 
bitkisel materyalin sosyal ve çevresel etkisi göz 
önüne alınmaktadır. Yeşil yolda genetiği değiş-
tirilmiş bitkiler yoktur, yerel bitkilerin kullanımı 
tohumlar açısından yerel kuşların beslenmesini 
de desteklemektedir. Yeşil yolda tohum kontrolü 
alevlendirme (yakma), manuel olarak, karanfil 
yağı ve sitrik asit kullanılarak yapılmaktadır. Çim 
alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler rotasyonlu 
olarak gerçekleştirilmektedir. Yeşil yoldaki eğitim 
çalışmaları da tohum gelişimini desteklemektedir.

Parkta belirli yerlerde her yağışta ne kadar yağ-
mur suyu alındığını kalibre eden sisteme sahip 
yağmur alıcıları yerleştirilmiştir. Sulamada kul-
lanılan yağmur suyu parkta yıllık su tüketimini 
azaltmaktadır.  Sistem herhangi bir sızıntı ya da 
arızayı tespit edebilmektedir. 

Parkta personel elektrikle çalışan araçlar ve 
bisiklet kullanmaktadır. Kamusal eğitimle de 
sürdürülebilirliğin önemi vurgulanmaktadır. 
Boston yeşil yolu 2012 yılında yeşil yol Ulusal 
Yaban Yaşamı Federasyonu Sertifikalı Yaban 
Yaşamı Habitatı seçilmiştir. Ayrıca yeşil yolun 
sürdürülebilirlik konusunda aldığı 3 önemli ödülü 
vardır (Anonymus, 2014c)

2.ROSE KENNEDY YEŞİL YOLU’NUN SOS-
YAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşil yolun sosyal sürdürülebilirliği sorgulanırken 
toplumdaki sosyal ve kültürel sorunları çözme-
deki başarısı, toplumun genel alışkanlıklarının 
nasıl etkileyeceği, rekreasyona, eğitime yönelik 
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fırsatlar yaratıp yaratmayacağı, genel olarak kent-
sel yaşam kalitesine olan katkısı incelenmelidir 
(Arslan vd. 2004).

Yeşil yolun sosyal sürdürülebilirliği konusunda; 
yeşil yola eşitlikçi erişim olanakları, planlamaya 
halkın katılımı, yeşil yolda etkinlik çeşitliliği 
(rekreasyonel, eğitsel ve kültürel), yeni estetik 
ve sanatsal yaklaşımlar, eğitim etkinliklerinin 
varlığı, güvenlik ve emniyet, sahiplilik duygusu, 
alanda kimlik varlığı ve kentsel kimliğe katkıları 
gibi konular ele alınmıştır. 

Kamusal mekânlarda sosyal sürdürülebilirliğin 
önemli bir bileşeni olan erişilebilirlik fiziksel, 
sosyal boyutlarıyla ele alınan bir kavramdır. Eşitlik 
ise politik, ekonomik koşullar, yaş, cinsiyet, ırk, 
fiziksel engel durumu vb. konular göz önüne 
alınmaksızın herkesin aynı kamusal faydayı eşit 
düzeyde alabilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Eşitlikçi erişim her boyutuyla halkın kentsel 
mekâna erişmede eşit haklara sahip olmasıdır 
(Lindsey vd. 2002). Eşitlikçi erişim kentsel form, 
organizasyonel kurallar, kentli ile iletişim, poli-
tika, ırk ve sınıfla ilgili bir kavramdır (Talen & 
Anselin 1998). Rose Kennedy Yeşil Yolu Boston 
Kenti’nin merkezinde iş alanlarının ve ticaretin 
en yoğun ve kompakt bir şekilde bulunduğu bir 
konumda yer almaktadır. Kentin formu Pasifik 
Okyanusu’na dökülen nehirlerle parçalanmıştır 
ve merkez kuzeyde Charles Nehri’ne, doğu’da 
ise okyanusa komşudur. Kentin nehirlerle biçim-
lenen formu ulaşımda önemli bir kısıtlama ya da 
eşitsizlik getirmemiş, alana nehirler üzerinden 
de ulaşım sağlanmıştır. Alan erişim metro ve 
troleybüs şeklinde toplu taşımla sağlanabilmek-
tedir. Ayrıca alanın limanla bağlantısının olması 
erişilebilirliğini artırmakta, limandan feribot 

yoluyla adalara geçilebilmektedir. Alana sosyal 
ve kültürel erişilebilirlik konusunda da eşitlikçi 
bir yaklaşım izlenmiş, yaş grubu, cinsiyet, ırk, 
politik ve ekonomik farklılıklar gözetilmemiş, 
bu açıdan her gruba hitap edebilecek organize ya 
da organize olmayan etkinliklere yer verilmiştir 
(Şekil 5). Yeşil yol her noktasında engelliler için 
erişilebilir nitelikte tasarlanmıştır. 

Şekil 5. Yeşil Yol’da Yer Alan Fitness Etkin-
likleri (Anonymus, 2014d) 

Yeşil yolda “etkinlik çeşitliliği” oyun, öğrenme, 
öğretme, keşfetme ve alışveriş” etkinlikleri ile 
sağlanmaktadır. Oyuna yönelik olarak; atlıka-
rınca, havuz ve fıskiyeler mevcuttur.  Wharf 
District Park’ta buhar püskürten Harbour Fog 
(Liman Sisi) heykeli sürprizli bir tasarımdır. 
Ayrıca parka haftanın belli günlerinde yeşil yol 
etkinlik kamyoneti gelmektedir. Burada yaratıcı 
oyun alanı oluşturma materyalleri (köpük blok-
lar), oyuncaklar, oyunlar ve eğlenceli etkinlikler 
yer almaktadır. Yeşil yolda çocuk ve yetişkinler 
için parkı araştırma ve yeni bir şeyler keşfetme 
olanağı sağlayan “ajan” oyunu oynanmaktadır. 

Yeşil yolda mekâna dayalı öğrenme etkinlikleri 
de gerçekleştirilmektedir: Örneğin öğrencilere 
yönelik tarihi alan, sanat merkezi, müze ve kü-
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tüphane etkinlik paketleri, yeşil yolu keşfetmek 
için 90 dakikalık turlar, toplum hizmeti yoluyla 
bitkilendirme, bahçe yataklarının temizlenmesi 
işlerinde gönüllüler park çalışanlarına yardım-
cı olmaktadırlar. Ayrıca kendi rehberleri olan 
gruplara, örneğin öğrencileriyle birlikte katılan 
öğretmenlere de yeşil yolda gezi ve etkinlik 
olanağı sunulmaktadır.

Yeşil yolda eğitici etkinliklere ve tasarımlara 
sıkça yer verilmektedir. Örneğin alanda kentteki 
balıkçılık endüstrisinin gelişimini anlatan gravürler, 
kentin tanımlayıcı haritası, göçmenlerin ve kent 
tarihindeki önemli kişiliklerin yaşamlarını ve 
kentteki deneyimlerini anlatan gravürler mevcuttur. 
Yeşil yoldaki Freedom Trail ise parkta başlayan 
ve insanları tarihi alanlara yönlendiren, kırmızı 
tuğlalarla belirlenmiş bir rotadır. Yeşil yolun web 
sayfasında Rose Kennedy’nin kişiliğini anlatan 
online bir hikâye kitabı da yer almaktadır Bütün 
bu eğitici ve öğretici unsurların ve etkinliklerin 
tanıtımları yeşil yolun web sayfasında yapılmakta 
ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Parkta mobil yiyecek araçları bulunmakta, ayrıca 
belirli günlerde el sanatlarına ve yiyeceğe yönelik 
pazarlar kurulmaktadır.

Yeşil yolda planlamaya katılım, kent sakinlerinin, 
kent ve eyalet kurumları ile çalışanlarının katı-
lımı şeklinde olmaktadır (Anonymus, 2014e). 
Örneğin Yeşil en kuzey kesiminde yer alan North 
End Park’ın tasarımında canlı bir kamusal süreç 
yaşanmış, halk önemli bir etki oluşturmuştur. 
Tasarım toplumun City Hall Plaza’nın büyük 
ölçeğine zıt olabilecek davetkâr ve yumuşak bir 
kentsel buluşma mekânı isteğine cevap verecek 
biçimde tasarlanmıştır. Buna bağlamda mekân 
kentsel kültürün belli gelenekleri, kamusal mekânda 

sosyalleşme, birincil ulaşım biçimi olarak yürüme 
ile buluşma, dinlenme, sosyalleşme, yeme-içme 
ve genel günlük yaşamı misafir eden bir cadde 
mekânını olarak var olmaktadır (Anonymus, 2013).

Rose F. Kennedy Yeşil Yolu’nda Amerika ve 
Avrupa’dan sanatçıların katılımıyla 5’er yıllık 
kamusal sanat stratejileri belirlenmekte ve yeşil 
yolun kendi web sayfasında yayınlanmaktadır. 
Bu kapsamda yeşil yolda sanatsal elemanlara ve 
performans olay ve ekinliklerine yer verilmektedir 

Parklarda kamusal bir sahiplenme duygusu yarat-
mak güvenliği artırmada ve vandalizmi azaltmada 
etkili olacaktır. Eğitimsel içeriği programlar ise 
parkın sahiplenilmesini destekleyen aktif katılım 
olanaklarıdır. Ayrıca parklarda etkinlik program-
ları oluşturulması ve insanların bu etkinliklere 
yoğun talebi ve katılımı da güvenliği artırıcı 
bir unsurdur. Rose Kennedy Yeşil Yolu koruma 
kuruluşunun yönetim (administration) ekibinde 
yeşil yol içerisinde yer alan donatı elemanlarının 
ve su elemanlarını bakımından sorumlu uzmanlar 
yer almaktadır. Bu uzmanlar örneğin kar yağdı-
ğında karın alandan uzaklaştırılması gibi işleri 
de yapmaktadırlar. Yine ekipte parktaki kamusal 
güvenlikten sorumlu çalışanlar yer almaktadır. 
Parkta yayaların güvenliği için bisiklet, paten ve 
kaykay yasaklanmıştır. Ayrıca parkın içerisinde 
ve yakın çevresinde bilgilendirme levhaları, 
haritalar ve bilgi ve uyarı işaretleri mevcuttur 
ve kolay algılanabilir bir biçimde tasarlanmış ve 
yerleştirilmiştir (Anonymus 2014 f).
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3.ROSE KENNEDY YEŞİL YOLU’NUN 
EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇI-
SINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşil yollarda ve parklarda ekonomik sürdü-
rülebilirliği sağlamak için gerekli olan finans, 
parkın yönetim biçimine göre farklılaşmaktadır. 
Bu finans belediye, özel bir kuruluş ya da kâr 
amacı gütmeyen bir acente (kuruluş) olabilir. 
Pek çok yeşil yol ve park acentesi parkın yöne-
tim ve bakım maliyetlerini karşılayabilmek için 
gönüllülük hizmetlerinden yararlanmanın yanında 
kamusal-özel ortaklıklar yürütmektedirler (Byler, 
2008). Rose F. Kennedy Yeşil Yolu gelirlerinin 
%60’ını bağışlar, vergiler ve üyelik, faiz ve his-

seler, sigorta gelirleri ile ücretli etkinlikler gibi 
diğer gelirlerden (Örneğin Mother’s Walk geliri 
-isteyen vatandaşların yer döşemelerine değer 
verdikleri bir insanın anısına isim yazdırmaları 
karşılığı bağış olarak beş yüz dolar ödemeleri-), 
%40’ını ise eyalet desteğinden elde edilmektedir 
(Şekil 6). Söz konusu destekler kimi zaman mal 
cinsinden olabilmektedir. Yeşil Yol ile ilgili tüm 
yayınlar ve dokümanlar içerikleriyle birlikte web 
sayfasında yer almaktadır. Yeşil yolun finansal 
durumunu, gelir-gider durumunu rakamlarla ve 
grafiklerle açıklayan yıllık finansal dergiler de 
yeşil yolun kendi web sayfasında yer almaktadır 
(Anonymus,  2014g).

Şekil 6. Yeşil Yol’da Mother’s Walk (Anonymus, 2014h).

Yeşil yolların sürdürülebilirliği etkili bir yönetim 
organizasyonu ile olasıdır. Rose Kennedy Yeşil 
Yolu’nun yönetiminden sorumlu olan koruma 

kuruluşu özel ve kâr amacı gütmeyen bir kuru-
luştur. Kuruluşun yönetim ekibi içlerinde avukat, 
işletmeci ve sanat danışmaları olan 16 kişiden 
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oluşmaktadır. Ekip “yöneticiler kamusal toplantısı 
”ile ayda bir kez bir araya gelmektedir. Ayrıca 
yine ayda bir kez “finans izleme ve risk yönetimi” 
toplantı komitesi bir araya gelmektedir. Çalışan 
personel (staff) ise içlerinde bir yönetici ve bir 
de şef olan 29 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. 
Yeşil yolun işletmesinde görevli olan ekip parkın 
bakımı ve yönetimiyle (bitkiler, eserleri, havuzlar 
ve su gösterileri, park güvenliği, ulaşım vs.) ilgili 
işlerden sorumludur. Söz konusu ekip tecrübeli 
ve seçkin profesyonellerden oluşmaktadır. Ekip-
te hortikültür uzmanları, sulama teknisyenleri, 
mimarlar, peyzaj mimarları ve arboristler yer 
almaktadır. Ekipte aşağıdaki başlıklar altında 
görev dağılımı yapılmıştır:

Kamusal programlar

Green&Grow (liderlik, eğitim ve gönüllülük 
programı)

Planlama ve Tasarım

Geliştirme (development)

Yönetim (administration)

Teknoloji

Yeşil yol koruma kuruluşu pek çok profesyonel 
kuruluşla birlikte çalışmaktadır. Bunlardan biri 
olan Work Inc., kâr amacı gütmeyen ulusal bir 
organizasyondur ve engelli insanlar için toplumsal 
programlar geliştirmektedir. 

Yeşil yolda gönüllülüğe dayanan etkinlikler 
bireysel, gruplara ya da kurumlara yönelik ola-
bilmektedir. Gönüllülük etkinlikleri tohum ekme, 
fidanlara destek oluşturma, malçlama, budama, 
bitkilendirme gibi hortikültürel etkinliklerin yanın-
da park programları, etkinlikler, ofis çalışmaları 

şeklinde de olabilmektedir. Yakın tarihteki gönüllü 
etkinliklerinin tarihleri ve saatleri de yine web 
sayfasından ilgililere duyurulmaktadır. 

Yeşil Yol ile ilgili olarak; örneğin alınan çevre 
ödülleri, gençlik programları, iş olanakları gibi 
haberler güncellenerek web sayfasında paylaşıl-
maktadır Ayrıca parkı geliştirmek için üzerinde 
çalışılan projeler de web sayfasından yayınlan-
maktadır.

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Boston Yeniden Geliştirme Otoritesi’nden  (Boston 
Redevelopment Authority) elde edilen verilere göre 
Rose F. Kennedy Yeşil Yolu’nu ziyaret eden kişi 
sayısı her yıl artmaktadır. 2009’da 96000 kişi olan 
ziyaretçi sayısı 2010’da 215000, 2011’de 372000, 
2012’de 622000 kişi olmuştur. “Yeşil Yol Bölge 
Planlama Çalışması” 5 yıl içinde taşınmazların 
değerinde % 47 artış olmuştur. Ayrıca yeşil yol 
Merkezi İş Alanı’nda da % 36 değer artışı sağ-
lamıştır. Yeşil yol, yakın çevresinde yeni kentsel 
gelişimlerin oluşumunu sağlamış, dolayısıyla 
alanı kullanan insan sayısı da artmıştır. Yeşil yol 
Boston metropolü ve Massachusets Eyaleti için 
bir kimlik niteliğindedir ve içerisindeki aktif ve 
pasif rekreatif olanaklarla kamusal bellek, kentlilik 
bilinci ve sahiplenme duygusu oluşturan kentsel 
bir vahadır. 

Rose F. Kennedy Yeşil Yolu’nun bu başarısındaki 
iyi bir planlama ve yönetim organizasyonunun 
sonucudur. Yeşil yolun ekolojik, ekonomik ve 
sosyal sürdürülebilirliğinde gerekli prensipleri 
yerine getirmek için gerekli plan ve program-
ları oluşturan uzman ekiplerin diğer kamu ve 
özel kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla 
olan işbirliği ve gönüllülük etkinliklerini teşvik 
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edici tutumu, halkın katılımı ile birlikte sürekli 
kendisini yenileyen ve geliştiren bir kentsel yeşil 
yolun varlığını da beraberinde getirmiştir. 
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