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NETSA 
	

New	England	Turkish	Student	Association,	bölgede	bulunan	Türk	öğrenci	grupları	için	birleştirici	çatı	

kuruluş	 görevini	 üstlenmektedir.	 Ana	 amacımız	 öğrenciler	 için	 etkinlikler	 düzenleyerek	 onların	 sosyal,	

kültürel,	 akademik	 ve	 profesyonel	 hayatlarına	 katkıda	 bulunmaktır.	 Ayrıca	 okullardaki	 grupların	

faaliyetlerine	destekte	bulunarak	tanıtım	ve	sponsorluk	çalışmalarında	üye	okullarımızı	desteklemekteyiz.	
	

Siz	değerli	arkadaşlarımız	da	üniversitenizdeki	Türk	öğrenci	birlikleri	ve	NETSA	ile	iletişime	geçerek	

Boston	ve	civarında	bulunan	büyük	Türk	öğrenci	grubumuza	dahil	olabilirsiniz.	İletişime	geçmeniz	

durumunda	etkinliklerimizde	ve	gündelik	hayatlarımızda	bir	araya	gelerek	hem	Türk	kültürünü	ve	yaşam	

tarzını	en	iyi	şekilde	temsil	edebiliriz	hem	de	büyük	bir	network	oluşturarak	birbirimize	yardım	etme	

fırsatı	yakalayabiliriz.	Ayrıca	güzel	dostluklar	kurarak	yurtdışında	eğitim	görmenin	zorlu	koşullarının	

kolaylıkla	üstesinden	gelebiliriz.		

	

Birbirimize	hem	sosyal	hem	akademik	olarak	destek	olmak	amacıyla	hizmet	hayatına	devam	eden	NETSA	

olarak	bizler,	her	ay	çeşitli	etkinliklerle	sizlere	New	England	bölgesini	ikinci	eviniz	gibi	hissettirme	

amacıyla,	mutlulukla	ve	gönüllülükle	çalışıyoruz.	Sizleri	de	gerek	etkinliklerimizde	gerekse	de	gönüllü	

olarak	aramızda	görmekten	çok	büyük	mutluluk	duyuyoruz!	

	

NETSA İletişim Bilgileri 

www.newenglandtsa.org 

 

info@newenglandtsa.org 

 

 NETSA Sosyal Medya Hesapları  

 

  facebook.com/newenglandtsa 

instagram.com/newenglandtsa/  

twitter.com/newenglandtsa 



 

Boston’a	Geliş	
Değerli arkadaşlar, Boston’a hoş geldiniz. Boston üniversite zenginliği ve 
eğitim kalitesi olarak birçok Türk öğrenci tarafından tercih edilmektedir. 
Sizlere yeni başlangıcınızda yardımcı olabilmek için bu kitapçığı 
hazırlamayı amaç edindik. Umarız bu bilgiler hepinize faydalı olur. Eğitim 
hayatınızda başarılar diliyoruz. 

	

Gelmeden Önce Nelere Dikkat Etmek Gerekir 

Her	ülkeye	girişteki	gibi	Boston	Logan	Havaalanına	indiğinizde	de	ülkeye	

giriş	 yapmak	 için	 gümrükte	 gerekli	 belgeleri	 yanınızda	 bulundurmanız	

gerekiyor.	 I-20	 belgesi,	 pasaportunuz	 ve	 öğrenci	 vizesi	 en	 önemli	

belgeler.	I-20	hakkında	bilgi	almak	için	okullardaki	“international”	ofislerle	

iletişim	halinde	olmanız	çok	önemli.	Bu	belgelerin	kontrolü	haricinde	her	

öğrenci	 gibi	 gümrükte	 belli	 başlı	 sorulara	 tabi	 tutulacaksınız,	 tedirgin	

olmanıza	 gerek	 yok.	 Ayrıca	 gelmeden	 önce	

kalacağınız	 yeri	 de	 belirlemeniz	 gerekiyor,	 çünkü	 bu	 bilgiyi	 ülkeye	 girişte	

dolduracağınız	formda	yazmanız	istenebilir.	

Havaalanında 

Gümrükten	geçerken	pasaportunuz	ve	ülkeye	girerken	doldurmanız	gereken	

formun	 dışında	 öğrenci	 vizesi	 ile	 giriş	 yapacağınız	 için	 okulunuzun	 size	 seyahat	

etmeden	 önce	 yollamış	 olduğu	 I-20	 belgesini	 de	 yanınızda	 bulundurmanız	

gerekiyor.	 I-20	belgesi	her	Amerika’ya	giriş	çıkışınızda	yanınızda	bulundurmanız	

gereken	 bir	 belge	 ve	 imza	 kısmını	 da	 okulunuzun	 sizi	 yönlendireceği	 şekilde	

okulunuzdaki	 uluslararası	 öğrenci	 ofisinden	 yenilemeniz	 gerekiyor.	 Her	 yurtdışına	 çıkıştan	 önce	 geçerli	

imzanızın	olup	olmadığına	dikkat	etmeniz	önemli.	

Havaalanından	şehre	ulaşım	genellikle	taksi	veya	shuttle	otobüs	ile	sağlanıyor	ama	başka	ulaşım	yolları	

da	 mevcut.	 Toplu	 taşıma	 olarak	 sizi	 mavi	 metroya	 ulaştıracak	 otobüslere	 de	 binebilirsiniz	 veya	 kırmızı	

metroya	ulaşabileceğiniz	South	Station’a	giden	otobüsleri	de	kullanabilirsiniz.	Bu	otobüsler	her	terminale	

uğruyorlar.	South	Station’da	sizi	Boston	şehir	dışına	veya	New	England	bölgesindeki	diğer	yerlere	ulaştıracak	

şehirler	arası	otobüslere	ve	“commuter	rail”	diye	adlandırılan	trenlere	ulaşabilirsiniz.	Eğer	okulunuz	şehir	

dışında	ise	bu	rotayı	kullanarak	okullarınıza	havaalanından	ulaşım	sağlayabilirsiniz.	



 

Şehir	içi	ulaşım	ve	İletişim	
Şehir içi ulaşım 

Boston	şehir	içinde	yürümenin	çok	keyifli	olduğu	ve	yürüyerek	ulaşımın	sağlanabileceği	bir	yer	olmakla	

beraber	şehir	 içinde	ve	şehrin	etrafına	ulaşım	sağlamanın	birçok	yolu	var.	Öncelikle	şehir	 içi	ulaşımın	en	

kolay	yolu	MBTA	diye	bilinen	 toplu	 taşıma	sistemi.	Akıllı	 telefonlarınıza	 indirebileceğiniz	Uber	veya	Lyft	

uygulamalarıyla	 çağırdığınız	 ve	 ödemesini	 de	 kredi	 kartınızla	 uygulama	 aracılığıyla	 otomatik	 olarak	

yaptığınız	bu	servis	de	Boston	içi	ve	etrafında	kullanılan	yaygın	bir	sistem.		Bu	seçeneklerin	haricinde	otobüs	

seferlerini	kullanabilir	veya	araba	almayı	da	göz	önünde	bulundurabilirsiniz.	
	
MBTA	
 

Boston’da	yaygın	olarak	kullanılan	tren	sistemi	hatları	renklerle	ayrılmıştır.	

Tek	seferlik,	günlük,	haftalık	veya	aylık	şekilde	 tren	katinizi	 (Charlie	Card)	

alabilirsiniz.	Tek	yönlü	tren	ve	otobüs	bileti	su	an	için	2,75$’dir.		Charlie	Card’i	

ülkemizde	ki	akbil	gibi	değerlendirip,	bindikçe	doldurabilir	ya	da	okulunuzdan	

daha	 ucuza	 gelecek	 şekilde	 dönemlik	 kartlara	 başvurabilirsiniz.	 Boston	

çevresindeki	çoğu	okula	otobüs	ve	trenlerle	ulaşmak,	hatta	commuter	rail	ile	

de	 çevredeki	 okullara	 ulaşmak	 mümkün.	 Ulaşım	 araçlarının	 saatlerini	 ve	

rotalarını	 MBTA	 web	 sitesinden,	 Google	 Maps’ten	 bulabilirsiniz	 veya	

telefonunuza	bu	konu	hakkında	yardımcı	olacak	uygulamalar	indirebilirsiniz.	

Ayrıca	okulların	bulunduğu	durakların	MBTA	haritasında	üzerinde	okul	logoları	ile	düzenlenmiş	halini	bir	sonraki	

sayfada	bulabilirsiniz.	

Taksi,	Uber	ve	Lyft	

Taksi,	 Uber	 ve	 Lyft’te	 Boston	 ve	 çevresinde	 kullanılan	 yaygın	 ulaşım	 yolları	 arasında.	 Öğrenciler	

arasında	Uber	ve	Lyft,	taksilerden	daha	sıklıkta	kullanılmakta.	Uber	ve	Lyft	telefonunuza	indirebileceğiniz	

uygulamalar.	Taksilerde	de	kredi	kartı	 ile	ödeme	mümkün,	ancak	Amerika’da	 taksilerde	bahşiş	bırakmak	

yaygın	(restoranlarda	da	ayni	şekilde),	bu	sebeple	Uber	ve	Lyft	seçenekleri	daha	uygun	fiyata	geliyor.	Uber	

ve	Lyft,	taksilere	nazaran	yolunuzun	üzerindeki	birkaç	kişiyi	de	yolculuğunuza	dahil	edip,	toplam	fiyatın	daha	

düşük	hale	gelmesini	sağlarken,	direk	hesabınıza	bağlı	olan	kartınızdan	veya	PayPal	hesabınızdan	da	ödeme	

olanağı	sağlıyor.	

	



 

Araba	

Massachusetts’te	 vize	 ile	 bulunanlar,	 ülkeye	 her	 giriş	 yaptıklarından	 itibaren	 12	 ay	 boyunca,	 Türk	

ehliyetlerini	 kullanma	hakkına	 sahiptirler	 fakat	 bu	 kural	 her	 eyalet	 için	 değişmektedir.	 Bu	 şekilde	 araba	

kiralayabilme	 olanağınız	 bulunmaktadır.	 Ancak	 araba	 kiralamak	 konusunda	 yaş	 sınırı	 24	 ve	 üstü	 olarak	

belirlendiğinden	dolayı	24	yaş	altı	olanların	ekstra	ücret	ödemesi	veya	yanında	daha	tecrübeli	bir	sürücü	ile	

yolculuk	 ediyor	 olması	 gerekmektedir.	 Eğer	 araba	 almak	 istiyorsanız,	Massachusetts	 eyaletinden	 ehliyet	

almanız,	 kasko	 açısından	 daha	 avantaj	 sağlar.	 Ehliyet	 almak	 için,	Massachusetts	 Registry	 of	 Motored	

Vehicles’a	 (RMV)	 giderek,	 önce	 kuralların	 sorulduğu	 yazılı	 sınavı,	 sonra	da	direksiyon	 sınavını	 başarıyla	

tamamlamalısınız.	Sınav	eskiden	Türkçe	de	sunuluyordu	ama	son	birkaç	yıldır	maalesef	sınavı	Türkçe	alma	

şansımız	bulunmuyor.	Tercihinize	göre	İngilizce	veya	herhangi	başka	bir	dilde	sınava	girme	hakkınız	mevcut.	

Konu	ile	ilgili	detaylı	bilgiyi	RMV’nin	internet	sitesinden	alabilirsiniz.		

	

Bisiklet	

	

Boston	bisiklet	kullanmak	için	oldukça	elverişli	bir	şehirdir.	Eğer	

bisikletiniz	 yoksa,	 şehir	 içinde	 neredeyse	 her	mahallede	 bisiklet	

istasyonları	 bulunmaktadır.	 Kredi	 kartınızı	 kullanarak	 1800	

bisikletten	birini	kiralayabilir,	200’den	fazla	istasyondan	herhangi	

birine	istediğiniz	zaman	bırakabilirsiniz.	Bu	sistemi	kullanmak	için,	

bisiklet	 şirketi	 ilk	 kullanım	 sırasında	 sizden	 depozito	 isteyebilir	

fakat	bu	ücret	kullanımınız	sonucunda	size	iade	edilir.	Bisikletlerin	

30	dakikalık	kullanım	ücreti	su	anda	2,50$’dir.		

	



 

	

	

MBTA haritası ve Okulların bulunduğu duraklar 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Hesap Açma 

Banka	

Amerika’da	en	yaygın	bankalardan	biri	Bank	of	Amerika’dır.	Ancak	kendi	 ihtiyaçlarınıza	göre	birçok	

bankadan	 birini	 seçebilirsiniz.	 Banka	 seçerken	 Türkiye’den	 kolay	 para	 göndermek	 amaçlı	 anlaşmalı	

bankaları	 araştırabilirsiniz.	 Bank	 of	 Amerika’dan	 alacağınız	 Debit	 Card’i	 Amerika’nın	 her	 yerinde	

kullanabilirsiniz.	Banka	hesabi	açmak	için	iki	farklı	resimli	kimlik	ve	bir	miktar	paraya	ihtiyacınız	olacaktır.	

Ülkeye	 ilk	 gelindiğinde	 yapacağınız	 harcamalar,	 sonrasında	 yapacağınız	 harcamalara	 göre	 daha	 çok	

olacağından	en	az	$2.000	getirmenizi	tavsiye	ederiz.	Kredi	skoru	Amerika’da	ileriki	yapacağınız	birçok	yasal	

işlem	için	büyük	önem	arz	etmekte,	bu	sebeple,	eğer	Sosyal	Güvenlik	Numaranız	(Social	Security	Number)	

varsa,	 kredi	 kartı	 çıkarıp	 kredi	 skoru	 da	 toplamaya	 başlayabilirsiniz.	 SSN’siz	 de	 kredi	 kartı	 çıkarmanız	

mümkün.	 Eğer	 uzun	 vadeli	 burada	 okumayı	 planlıyorsanız,	

kredi	notunuzu	artırtmak	için,	Debit	Card	ile	birlikte	Credit	Card	

hesabi	 açmanızı	 tavsiye	 ederiz.	 Hemen	 kredi	 kartına	

başvuramazsanız,	 bankanızdan	 ne	 zaman	 başvurmanızın	

mümkün	olduğunu	öğrenmenizi	de	öneririz.	
	

Türkiye	 ve	 Amerika	 arası	 para	 yollamak	 için	 Western	

Union	 ve	 Money	 Gram	 gibi	 şirketleri	 kullanmanın	 yani	 sıra,	

bankalar	arası	da	para	transferi	yapabilirsiniz.	
	

Telefon	

 

Amerika’da	 en	 taninmiş	GSM	 şirketleri,	 T-mobile,	 AT&T	 ve	Verizon’dur.	 Kendi	 ihtiyaçlarınıza	 uygun	

şirketi	 ve	 aylık	 planı	 bulduktan	 sonra,	 GSM	mağazasına	 gidip	 resimli	 kimlik	 göstererek	 sim	 kartınızı	 ve	

planınızı	 satın	 alabilirsiniz.	 Bireysel	 paket	 planları	 aylık	 en	 az	 50$’dan	 başlar.	 Paketler	 için	 kontratlı	 ve	

ülkemizdeki	gibi	kontörlü	hatlar	bulunmaktadır.	Kontratlı	hatlar	satın	aldığınız	telefonun	da	parasını	içinde	

bulundururken,	kontörlü	hatlarda	sadece	arama,	mesaj	ve	internet	servisleri	için	ödeme	yapılıyor.	Bazı	GSM	

şirketlerinde	 Türkiye’deki	 sabit	 hatları	 sinirsiz	 arama	 hizmeti	 de	 ayda	 ekstra	 10$	 gibi	 bir	 ücretle	 satın	

aldığınız	 hatta	 eklenebilir.	 Ayrıca,	 birkaç	 arkadaş	 bir	 araya	 gelerek	 çok	 daha	 uygun	 fiyatlara	 aile	 planı	

sistemine	geçebilirsiniz.	Her	GSM	şirketinin	ayri	aile	planları	bulunmakta,	incelemenizi	tavsiye	ederiz.		
	

Amazon.com’dan	 NET10	 Wireless	 alırsanız,	 her	 ne	 kadar	 doğrudan	 GSM	 şirketlerinden	 alınan	 SIM	

kartlarına	göre	internet	gücü	daha	az	olsa	da	3	şirketinde	SIM	kartlarını	$1’a	alıp,	aylık	$35	dolardan	başlayan	

planları	seçebilirsiniz.		

Amerika’ya	geldikten	 sonra,	 telefonunuzun	konum	ayarlarını,	 eğer	otomatik	değilse,	Amerika	olarak	



 

değiştirmeniz,	telefona	yükleyeceğiniz	aplikasyonların	güncellenmesi	açısından	yararlı	olacaktır.	



 

Konaklama	
Boston’da	konaklama	 için	pek	 çok	 seçenek	bulunmaktadır.	Özellikle	öğrenciler	 için	 çok	 sayıda	

bütçeye	uygun	konaklama	seçeneği	mümkün.	Kalacağınız	yeri	seçerken	birkaç	önemli	kriteri	göz	önünde	

bulundurarak	secim	yaparsanız	eğer,	dönem	boyu	bunun	rahatlığını	yaşarsınız.	
	

Geçici konaklama 

Boston	sirkülasyonu	çok	yüksek	bir	şehir	olduğundan,	şehir	merkezi	ve	çevre	semtlerde	geçici	

konaklama	bulmak	düşündüğünüzden	çok	daha	kolay	olabilir.	Dünyanın	her	yerinde	olduğu	gibi	şehir	

merkezinden	ne	kadar	uzaklaşırsanız,	cebinizi	ayni	oranda	daha	az	yorarsınız.	Ancak	bunu	bir	dezavantaj	

olarak	görmemek	gerek.	Gelişmiş	toplu	taşıma	sistemleri	ile	hem	Boston’da	hem	de	Amerika’nın	bu	tarz	

büyük	şehirlerinde	trenler	ve	otobüslerin	sistematik	isleyişi	herkesin	hayatını	çok	kolaylaştırmakta.	

Eğer	 1-6	 ay	 arası	 bir	 konaklama	opsiyonu	 arıyorsanız	 en	 iyisi	 Facebook,	 Craiglist	 ve	 benzeri	 internet	

siteleri	üzerinden	eşyalı	olan	sublet’lere	bakmanız.	Bu	sitelerde	eşyalı/eşyasız	uzun	vadeli	ilanlara	da	yer	

verilmekte.	 Faydalanabileceğiniz	 Facebook	 gruplarının	 isimlerini	

aşağıda	 sizin	 için	 düzenledik.	 Bir	 aydan	 daha	 az	 bir	 sure	 boyunca	

Boston’da	kalmayı	planlıyorsanız	Airbnb	web	sitesi	veya	oteller	isinize	

yarayabilir.	Hosteller	de	bir	diğer	seçenek	olmakla	birlikte,	Airbnb	ve	

otel	konforunu	size	sağlamayabilir	ancak	bütçenizi	de	diğer	opsiyonlar	

kadar	zorlamaz.	

Uzun süreli konaklama 

Uzun	sureli	konaklama	ihtiyaçlarınız	için	emlak	ofisleri	ve	emlakçılara	bas	vurmak	akla	ilk	gelen	

çözümler	arasında,	ancak	bir	emlakçıyla	çalışmaya	karar	verdiğiniz	takdirde	kira	miktarına	eşit	ya	da	onun	

yarısı	kadar	“broker	fee”	ödemeniz	gerekebileceğini	unutmayın.	İnternetten	ev	araştırmak	için	Facebook	

ve	 Craigslist’e	 ek	 olarak	 zillow.com,	 hotpads.com,	 apartmentlist.com	 sitelerine	 de	 göz	 atabilirsiniz.	

Boston’da	uzun	 sureli	 kiralama	 seçenekleri	 genellikle	 12	 aylık	 kontratlar	 halindedir	 ve	 evlerin	 çoğu	1	

Eylül’den	itibaren	yeni	kiracılara	açılır.	İlk	olarak	ev	bakmaya	okulunuzun	bulunduğu	yere	yakın	ya	da	en	

azından	bir	veya	iki	vasıta	ile	ulaşılabilir	olan	yerleri	tespit	ederek	başlayabilirsiniz.	Eğer	okulunuz	şehir	

içinde	ise,	konuya	ikinci	kriter	olan	bütçe	de	dahil	oluyor.	Eğer	bütçeniz	rahat	ise	Boston	içinde	herhangi	

bir	konaklama	opsiyonunu	değerlendirebilirsiniz.	Bütçeniz	kısıtlı	ise	Boston	şehir	merkezinden	birazcık	

dışarı	doğru	açılmanız	gerekebilir.		

	

	



 

Allston,	Brighton,	Mission	Hill,	Roxbury	şehir	 içindeki	okullara	yakın	olup	hem	de	toplu	taşıma	

konusunda	 rahat	 olan	 en	 ucuz	 kira	 oranına	 sahip	 yerleşkeler	 arasında.	 Ama	 buralarda	 ev	 veya	 oda	

bakarken	güvenliği	de	göz	önünde	bulundurmanızı	tavsiye	ederiz.	Güvenlik	konusunda	fikir	almak	için	

polis	departmanı	tarafından	yayınlanan	“crime	map”	oldukça	faydalı	olacaktır.	Bunun	dışında	Brookline,	

Cambridge,	Somerville,	Jamaica	Plain	gibi	semtler	ise	kiranın	hafif	oranda	arttığı,	toplu	taşıma	ile	ulaşımın	

çok	rahat	sağlanabildiği	muhitlerden.		

Semtlere göre ortalama kira fiyatları 

	
Kira	masrafını	daha	da	dışarı	açılarak	azaltmak	mümkün:	Quincy,	Medford	ve	Malden	gibi	semtleri	

değerlendirebilirsiniz.	Bu	semtlere	Boston	merkezinden	toplu	 taşımayla	ulaşım	vakit	almasına	rağmen	

kolayca	 sağlanabilir.	 Bunun	 için	 okulunuzun	bulunduğu	 yeri	 ve	 günlük	 zamanınızın	 ne	 kadarını	 yolda	

geçirmeye	istekli	olduğunuzu	göz	önünde	bulundurmanız	yeterli.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

Boston çevre semtlerinde ortalama kira fiyatları 

 

 

 

 

 

 

 
	

Bunun	 haricinde	 oda	 kiralama	 opsiyonlarına,	 sublet’lere	 ve	 okulunuzun	 yurt	 opsiyonlarına	 da	

bakabilirsiniz.	Ev	kiralamak	yerine	oda	kiralamak	veya	sublet	etmek	için	okulunuz	konaklama	arayanlar	

için	var	olan	Facebook	gruplarını	da	şiddetle	öneririz.	Buralardan	araştırma	yaptığınız	takdirde	eğer	geçici	

bir	opsiyon	arıyorsanız	genelde	12	ay	olan	kira	kontratlarını	6	ay	veya	daha	az	süreyle	bulmanız	mümkün.	

Internet	 üzerinden	 yer	 bakarken	 her	 zaman	 dikkatli	 olmanızı	 ve	 listenizdeki	 evleri	 veya	 odaları	 bir	

arkadaşınızla	birlikte	görmeye	gitmenizi	öneririz.	Kira	kontratını	imzalarken	de	kontratı	bu	konuyu	bilen	

birine	okutmanızı	tavsiye	ederiz.	Bu	hizmeti	çoğu	okulun	off-	campus	living	ile	ilgilenen	ofisleri	vermekte.	

Karşı	 taraftan	 ve	 kontrat	 şartlarından	 emin	 olmadan,	 uluslararası	 ödeme	 yapmanız-	 dolandırılma	

ihtimaline	 karşı-	 genellikle	 önerilmez.	 Gerçekleştireceğiniz	 ödemeyi	 de	 takip	 edilebilir	 bir	 sistem	

üzerinden	yapmanızı	tavsiye	ederiz	(banka	havalesi,	çek	ödemesi	gibi)	Massachusetts	eyaletinde	yasak	

olan,	ama	dolandırıcıların	genellikle	devamlı	kullandığı	Wells	Fargo	gibi	takip	edilmesi	mümkün	olmayan	

sistemleri	kullanmamanızı	tavsiye	ederiz.		

	

Boston’a	 gelmeden	 önce	 yapacağınız	 küçük	 bir	 internet	 araştırması	 size	 çok	 zaman	

kazandırabilir.	Boston	ve	çevresinde	her	bütçeye	göre	yıl	boyu	konaklama	opsiyonu	bulmak	mümkün,	

sadece	Boston’a	gelmeden	araştırmasını	yapıp	bilgi	edinmeniz	önemli.	Özellikle	Eylül’de	Boston’a	gelmeyi	

düşünüyorsanız,	ev	opsiyonlarının	erkenden	tükenmesi	ihtimaline	karşın,	elinizi	çabuk	tutmanızı	öneririz.	

	

	 	

	

BEDROOMS MALDEN MEDFORD QUINCY 

Studio $1,282.96 $1,229.00 $1,696.00 

1 Bedroom $1,543.60 $1,546.26 $1,843.00 

2 Bedrooms $1,866.93 $2,135.76 $2,317.00 

3 Bedrooms $2,355.40 $2,484.90 $2,901.00 

4 Bedrooms $2,584.44 $3,170.79  

5 Bedrooms $3,666.67 $4,112.50  



 

Yararlanabileceginiz	Facebook	Gruplari:	

• Cambridge & Somerville Apartments 

• Boston & Cambridge Apartments, Housing, Sublets & Rooms 

• Boston Apartments - Back Bay, Beacon Hill, South End, North End 

• Greater Boston Apartment Rentals/ Sales 

• Okulunuza Ait Housing Sayfalari (Genellikle okul email adresinizle gruba girisiniz saglanir, okul ismi + Housing 

seklinde Fcebook’da arama yapabilirsiniz veya okulunuzun administration departmanına email atarak konu ile 

ilgili bilgi talep edebilir, sizi yönlendirmelerini isteyebilirsiniz) 

  

Adres	Beyanı	

Yurtdışında	 yaşıyorsanız,	 nüfus	 hizmetleri	 kanunu	 gereğince,	 sizlerin	 de	 adres	 beyanında	

bulunmanız	 gerekmektedir.	 Adres	 beyanlarınızı	 Boston	 Başkonsolosluğumuza	 şahsen	 giderek	

yapabilirsiniz.	 Başvurularınız	 sırasında	 sizden	 nüfus	 cüzdanınızın	 aslını	 göstermeniz	 istenecektir.	

Ülkemizde	gerçekleştirilecek	cumhurbaşkanlığı,	milletvekili	genel	seçimleri,	halk	oylamalarında	seçim	

sandıklarında	oy	verebilmek	için	adres	beyanında	bulunmanız	gerekir.	Taşındığınız	tarihten	itibaren	1	

ay	içerisinde	konsoloslukta	adres	beyanında	bulunmazsanız,	 ileride	adres	beyanında	bulunduğunuzda	

ceza	ödemeniz	gerekir.	Konsolosluğumuzun	internet	sitesinden	randevu	alabilir	ve	konsolosluğumuzu	

ziyaret	ederek	bu	bildirimi	gerçekleştirebilirsiniz.		

	
	
Özel	Öğrencilik	Statüsü	ve	Askerlik	İşleri	

Özel	Öğrencilik	statüsünün	tanınması	için	Eğitim	Ataşeliğine	başvurulması	gerekmektedir.	Özel	

Öğrencilik	statüsü	tanınan	öğrenciler	Askerlik	Erteleme,	Harçsız	Pasaport	ve	Öğrenci	Belgesi	talep	etme	

hakkına	sahip	olur.	Bu	sebeple	her	öğrenicinin	Özel	Öğrencilik	Statüsünü	Eğitim	Ataşeliğine	tanıtması	

yararlı	olacaktır.	
	

  
 



 

Boston’da	Yaşam		

Boston,	Massachusetts	eyaletinin	başkenti	olması	yanında,	Amerika’nın	en	fazla	öğrenci	nüfusuna	sahip	

olan	 şehridir.	 Dünya’ya	 ününü	 akademik	 kuruluşlarının	 yanında,	 spor	 ve	 kültürel	 aktiviteleri	 ile	 salmış	 olan	

Boston	şehrini,	şehir	içinde	bulunan	okulları	ve	kapsadığı	semtleri	ile	tanıyalım.	
	

BOSTON 

Berklee	College	of	Music,	Emerson	College,	New	England	Conservatory,	Northeastern	Üniversitesi,	

Suffolk	 Üniversitesi	 Boston’un	 merkezinde	 bulunan	 okullardan	 sadece	 birkaçı.	 Bu	 okulların	 bulundu	

bölgeler	 genel	 olarak	 Downtown	 ve	 Back	 Bay	 bölgeleri	 diye	 adlandırılıyor.	 Boston	 şehir	 merkezi	

Prudential	 Center,	 Boylston	 Street,	 Boston	 Commons,	 ve	 Newbury	 Caddesini	 içinde	 bulunduruyor.	

Boston’da	 Prudential	 Center’in	 tepesine	 çıkıp,	 Skywalk	 Observatory’den	 bütün	 şehrin	 manzarasını	

seyredebilirsiniz.	 Boston	 Public	 Library’de	 binlerce	 kitabın	 arasında	 kaybolup,	 Newbury	 ve	 Boylston	

sokaklarında	alışveriş	yapıp,	yemek	ve	kafeleri	keşfe	çıkabilirsiniz.	Boston	Commons	parkında	kışları	buz	

pateni,	 yazları	 çeşitli	 etkinliklere	 katılıp,	 Charles	 River’da	 yelken,	 kano	 yapabilir,	 ya	 da	 yine	 nehir	

kenarındaki	 Esplanade’de	 açık	 hava	 konserlerine	 katılabilirsiniz.	 İstediğiniz	 zaman	 piknik	 sepetinizi	

hazırlayıp	Boston	Commons’da	piknik	yapabilir,	minik	sincapları,	ördekleri	ve	kazları	besleyebilirsiniz.		4	

Temmuz	 kutlamalarında,	 Charles	 Nehri	 kıyısında	 gece	 saat	 10	 gibi	 başlayan	 görkemli	 havai	 fişek	

gösterilerini	izleyebilir,	dünyanın	en	unlu	orkestralarından	biri	olan	Boston	Senfoni	Orkestrası’nın	o	güne	

özel	gerçekleştirdiği	konseri	bedava	izleyebilirsiniz.		

	
	

BROOKLINE 

Brookline,	Allston	ve	Brighton	 ile	komşu	olan,	kuzeyinde	Boston	Üniversitesi,	batısında	da	Boston	

College’ı	bulundurur.	Brookline’ın	içinden	yeşil	C	hattı	geçer	ve	Boston	Üniversitesi	ve	Boston	College’da	

oturan	 öğrencilerin	 oturmayı	 tercih	 edebileceği	 bir	 semttir.	 Brookline,	 şehir	 içine	 yakın,	 lokasyon	

bakımından	çok	rahat	ve	bir	o	kadar	da	güvenli	bir	muhittir.	Merkezinde	birçok	küçük	butik,	restoran,	

kahve	dükkânları,	kitapçılar	ve	sinema	barındırır.	Hem	şehre	yakın	hem	de	kafanızı	dinleyebileceğiniz,	

spor	yapmak	yada	hava	almak	için	parklarını	keşfedebileceğiniz	çok	sakin	ve	güvenli	bir	yasam	alanıdır.	

Longwood,	Fenway,	Kenmore	gibi	merkezlere	de	çok	yakın	olup,	buralarda	çalışan	veya	okuyan	insanların	

tercih	ettiği	bir	yerleşim	yeridir.	



 

CAMBRIDGE 

	
Boston’un	 Charles	 nehrinin	 karşısında	 bulunan	 Cambridge,	 Boston’nın	 dünyaca	 ünlü	 iki	 okuluna	 ev	

sahipliği	yapmaktadır.	Kendall	Square’de	bulunan	MIT	ve	Harvard	Square’de	bulunan	Harvard	Üniversitesi	

her	yıl	birçok	turistin	Boston’da	görmeyi	tercih	ettiği	atraksiyonların	başında	geliyor.	Ayrıca	Camridge’de;	

Cambridge	 College	 kampüsü	 ve	 Cambridge’ın	 kuzeyinde	 bulunan	 Someville/Medford’da	 da	 Tufts	

Üniversitesi	 bulunmakta.	 Cambridge’e	 ulaşım	metronun	 kırmızı	 hattı	 ile	 sağlanıyor.	 Davis	 Square,	 Tuft’s	

Üniversitesi’nin	 metro	 merkeziyken	 Harvard	 ve	 Kendall	 metro	 durakları	 Harvard	 ve	 MIT	 ulaşımı	 için	

kullanılıyor.	
	

Cambridge’de	 MIT’yi	 Kendall	 Square	 durağına	 metro	 ile	 giderek	 ziyaret	 edip,	 değişik	 mimarideki	

binaları	 keşfedebilirsiniz.	 Tren	 kullanmak	 yerine	 Boston	 tarafından	 başlayarak	 Massachusetts	 Avenue	

üzerindeki	Harvard	köprüsünden	geçerek	de	MIT	üniversitesinin	kampüsüne	gidebilirsiniz.	Kendall	ayrıca	

Google	gibi	ünlü	şirketlerin	de	bulunduğu	bir	merkez.	Harvard	Square	Kendall	Square’	e	nazaran	daha	tarihi	

bir	meydan.	Alışveriş,	yemek	yerleri	ve	çeşitli	festivallerin	yanında,	Harvard	Yard’da	yürüyüş	yapıp,	Harvard	

Bookstore’da	kitapları	inceleyebilir,	birbirinden	orijinal	kahve	ve	cay	dükkânları	keşfedip,	farklı	mutfakların	

restoranlarını	 deneyebilirsiniz.	 Harvard’da	 bulunan	 L.A.	 Burdick	 Cafe’nin	 sıcak	 çikolatalarının	 özellikle	

soğuk	kış	günlerinde	içinizi	ısıtacağından	hiç	şüpheniz	olmasın!		

	
	
	

FENWAY/KENMORE 

Kenmore/Fenway	bölgesi	Boston	Üniversitesi’nin	kampusunun	kapsamış	olduğu	iki	unlu	nokta.	Ayrıca	

Northeastern	 Üniversitesi’de	 Fenway	 bölgesinin	 içinde	 bulunan	 okullardan	 biri.	 Bu	 iki	 okula	 ulaşım	

metronun	yeşil	hattının	B,	D,	ve	E	hatları	ile	sağlanıyor.	B	yeşil	hattı,	Boston	üniversitesinin	kampüsünün	tam	

ortasından	geçiyor	ve	Allston,	Brighton,	ve	Boston	College’i	Boston’in	merkezine	bağlıyor.	
	

Bu	bölgede	bulunan	Fenway	Park,	Red	Sox	maçları	 ile	ünlü.	Redsox,	Boston’un	yerel	beysbol	 takımı.	

Ayrıca	 Fenway’de	 çeşitli	 canlı	 müzik	 ve	 konser	 mekanlarının	 yani	 sıra	 bowling,	 bilardo	 gibi	 oyunlar	

oynayabileceğiniz	 eğlence	 yerleri	 de	 mevcut.	 Northeastern	 Üniversitesi	 yakınlarındaki	 Museum	 of	 Fine	

Arts’da	 sergilere,	 film	 festivallerine	 katılıp,	 Boston	 Üniversitesine	 doğru	 giderken	 Kenmore’da	 çeşitli	

restoranları	keşfedebilirsiniz.	

 

 

 



 

	

KEŞFEDILECEK YERLER  

 

Müzeler	

Isabella	Stewart	Gardner	Museum	

Museum	of	Fine	Arts,	Boston	

The	Institute	of	Contemporary	Art	

Harvard	Museum	of	National	History	

John	F.	Kennedy	Presidential	Library	and	Museum	

Museum	of	Science	

Arenalar	/	Basketbol	Sahaları	/	Stadyumlar	

Fenway	Park	

TD	Garden 	
Gillette	Stadium	

Sahne	 Sanatları	 (konser,	 tiyatro,	 müzikal,	 bale,	

opera) 	
Boston	Symphony	Orchestra	/	Symphony	Hall	

Boston	Opera	House	

Paramount	Theatre	

City	Theatre	

Wang	Theatre	–	Boch	Center	

Orpheum	Theatre	

House	of	Blues	

Middle	East 	
Hard	Rock	Cafe	Boston 	

 

 

Boş	Vakitte	Gezilebilecek	Yerler	

Prudential	Center	

Boston	Commons	

Boston	Public	Garden		

Faneuil	Hall	

Charles	River	Esplanade	

Boston	Public	Library	

SoWa	Market	

 



 

Boston’daki Türk Öğrenci Kuruluşları 
	

New	 England	 bölgesi	 dünyanın	 önde	 gelen	 akademik	 kuruluşlarını	 sınırları	 içerisinde	

bulundurmaktadır.	Bölgede	bulunan	köklü	kuruluşlar	gerek	sosyal	gerek	profesyonel	anlamda	öğrencilere	

önemli	imkanlar	sağlamaktadır.	Belirli	birçok	kurumun	Boston’da	üniversitelerde	chapter’ları	bulunur.	Bu	

kuruluşların	yanı	sıra	her	üniversitede	birçok	öğrenci	birliği	de	bulunmakta.	Bu	öğrenci	kuruluşları	okullara	

yeni	 gelen	 öğrencilerin	 çevre	 edinebilmesine,	 boş	 zamanlarında	 hobilerine	 devam	 edebilme,	 spor	 ile	

ilgilenebilme	ve	çeşitli	okul	aktivitelerine	katılabilmesine	olanak	sağlamaktadır.	Böylece	öğrencilerin	çalışma	

tecrübesi	 olmadan	 bu	 aktiviteleri	 CV’lerine	 ekleme	 imkanları	 oluyor.	 Sosyal	 destek	 amaçlı	 Türk	 öğrenci	

kuruluşlarına	 katılmanın	 yanında,	 okullarınızdaki	 diğer	 öğrenci	 kuruluşlarına	 da	 katılmanızın	 birçok	

faydasını	 görebilirsiniz.	 Ayrıca	 üniversitelerin	 sunduğu	 fırsatlar	 doğrultusunda	 Türk	 öğrenciler	 Turkish	

Student	 Association	 gruplarını	 veya	 herhangi	 başka	 bir	 grubu	 kurabilmekte	 veya	 var	 olan	 bir	 gruba	

kolaylıkla	dahil	olabilmektedir.	

Şu	 anda	NETSA	 çatısı	 altında	 toplanmış	 olan	 ve	 kendi	 okulu	 ile	 ilişkilerini	 sağlamlaştırmış,	 git	 gide	

kökleşen	bazı	TSA’lar:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

MIT  
Turkish Student Association 

Northeastern University 
Turkish Student Association & Graduate Student Association 

Brandeis University 

Turkish Student Association 

Boston University 
Turkish Student Association 

Berklee College of Music 

Turkish Student Association 

University of Massachusetts Lowell 
 Turkish Cultural Club 

Harvard College 

Turkish Student Association 

Brandeis University 
Turkish Student Association 

Turkish Student Association 
At 

Berklee College of Music 
 

Harvard College 
Turkish Student Association 

Babson College 
Turkish Student Association 



 

Sağlık	
Amerika’daki	 sağlık	 sistemi	 ülkemizden	

farklı	 işlemektedir.	 Başınıza	 gelecek	 herhangi	

bir	 rahatsızlık	 durumunda	 kendi	

okullarınızdaki	 sağlık	 merkezleri	 ile	 iletişime	

geçmeniz	ilk	etapta	en	hızlı	çözüm	yolu	olabilir.	

Eğer	aciliyeti	olan	bir	durum	ise	hastanelerdeki	

“Emergency”	 yani	 “Acil”	 servisi	

kullanabilirsiniz.	 Ancak	 eczane	 aracılığıyla	

tedavi	 yolu	 arıyorsanız,	 buradaki	 sistem	

Türkiye’den	 biraz	 daha	 farklı.	 İlaç	 almanız	

gerektiği	 zaman	 veya	 hafif	 bir	 rahatsızlık	

konusunda	danışmanlık	istediğinizde	gideceğiniz	yer	genellikle	en	yakınınızdaki	CVS/Walgreens	olmalıdır.	

Ağrı	 kesici,	 ateş	 düşürücü	 gibi	 genel	 kapsamlı	 ilaçları	 CVS	 raflarında	 bulup	 alabilme	 şansına	 sahipsiniz.	

CVS/Walgreens	veya	benzeri	süpermarketlerin	eczanelerinde	çalışanlardan	ekstra	bilgi	alabilirsiniz.	Ancak	

antibiyotik	 veya	 daha	 detaylı	 tanı	 gerektiren	 ilaçları	 herhangi	 bir	 Amerikan	 sağlık	 kurulusu	 tarafından	

onaylanmış	bir	reçete	olmadan	alma	şansınız	yok.	Bu	durumda	kendi	 ilaç	çantanızı	Türkiye’den	getirmek	

size	birçok	noktada	kolaylık	sağlayacaktır.	
	

Sağlık Sigortası 

Okulun	 sizlere	 sunduğu	 sağlık	 sigortasını	 ciddiye	

almanızı	 ve	 herhangi	 bir	 sigorta	 tarafından	 sağlık	

anlamında	 kendinizi	 garantiye	 almanızı	 şiddetle	

öneriyoruz.	 Burada	 basınıza	 gelebilecek	 ufak	 bir	 kaza	

veya	aksilikte	hastaneye	gitmek	durumunda	kalmanız	

maddi	 anlamda	 sizleri	 zor	 bir	 duruma	 sokabilir.	

Herhangi	bir	şekilde	Acil	‘den	hastaneye	giriş	yapmanız	

durumunda	 yüklü	 bir	 faturayla	 karşı	 karşıya	 kalmanız	 çok	 olası.	 Ancak	 okulunuzun	 size	 sunduğu	 sağlık	

sigortasını	 yaptırdıysanız	 bu	 faturanın	 maksimum	 %20’lik	 bir	 kısmından	 sorumlu	 oluyorsunuz.	 Sağlık	

sigortanız	sayesinde	ilaçlarınızdan	ve	doktor	randevularınızdan	da	indirim	sağlayabiliyorsunuz.	En	önemlisi	

herhangi	bir	şikayette	okul	sağlık	merkezine	başvurmanız	durumunda	ücretsiz	veya	minimum	ödeme	 ile	

tedavi	görüyorsunuz.	
	



 

Boston’da	en	kapsamlı	ve	en	iyi	kabul	edilen	sağlık	sigortalarından	biri	Blue	Shields	Blue	Cross.	Bunun	

yani	sıra	Tuft’s,	Harvard	Medicare	ve	BMC	Health	Plan’da	bulunmakta.	Her	okulun	kendi	anlaşmalı	sağlık	

sigortalarını	 her	 yıl	 başında	 yenilemeniz	 gerekiyor	 ve	 çoğunlukla	 okulunuzun	 yıllık	 ücreti	 bu	miktarı	 da	

kapsıyor.		

Eğer	 uluslararası	 bir	 sağlık	 sigortanız	 varsa,	 okulunuzun	 önerdiği	 sigortadan	 feragat	 edebilme	

seçeneğiniz	 mevcut.	 Okulun	 sigortasını	 kullanmayı	 düşünmemeniz	 durumunda	 kendi	 bütçenize	 uygun	

planlara	göz	atmakta	yarar	var.	

Okullardaki Sağlık Merkezleri 

Önceden	 de	 bahsettiğimiz	 gibi,	 bir	 doktora	 görünme	 ihtiyacınız	 olduğunu	 düşünüyorsanız	 öncelikle	

okulunuzun	 kampüsünde	 eğer	 bir	 sağlık	 merkezi	 varsa	 orayı	 ziyaret	 etmenizi	 öneriyoruz.	 Bu	 sağlık	

merkezleri	 çevredeki	hastanelerle	 gereken	 tüm	 irtibatı	 kurarak	 size	 yardımcı	olmak	 için	her	 turlu	 adimi	

atacaktır.	Eğer	okulunuzun	böyle	bir	servisi	yoksa;	CVS’in	“minute	clinic”	adi	altında	sunduğu	Türkiye’deki	

“Sağlık	ocağı”	benzeri,	bir	dahiliye	doktorunun	bulunduğu	kliniklere	gidebilirsiniz.	Bunun	yani	sıra,	okulunuz	

dışında	 da	 Health	 Care	 Center’lar	 bulunmakta.	 Bu	 sağlık	merkezleri	 sizleri	 gerektiği	 zaman	 hastanelere	

yönlendirecektir.	

Kendinizi	 garanti	 altına	 almak	 istiyorsanız,	 ben	 uzun	 yıllar	 burada	 olacağım	 ve	 bir	 doktorum	 olsun	

istiyorum	diyorsanız.	kendinize	bir	“primary	care	doctor”	ayarlamanızda	fayda	var.	Yeni	hasta	olduğunuz	

için	 hastane	 kaydınızı	 telefon	 aracılığıyla	 yapmanız	 gerekiyor.	 Primary	 Care	 Doktorunuzla	 ilk	

görüşmenizden	sonra	sizinle	ilgili	tüm	sağlık	bilgilerini	o	kişi	takip	ediyor	olacak.	Ama	primary	care	doktoru	

bir	 zorunluluk	 değil.	 Dermatoloji,	 nöroloji,	 jinekoloji,	 psikoloji	 ve	 daha	 başka	 bir	 alanda	 bir	 uzmanla	

görüşmeniz	 gerekiyorsa	 istediğiniz	 hastanenin	 o	 bölümünü	 direk	 arayıp	 randevu	 alabilirsiniz.	 Bu	 tip	

görüşmeler	 için	 bir	 iki	 ay	 sıra	 ile	 randevu	 verme	 olasılıkları	 çok	 yüksek.	 Hemen	 tedavi	 gerektiren	 bir	

durumda	size	acilden	gelmenizi	önerebilirler.	

 Hastaneler 

Her	ne	denediyseniz	olmadı	ve	hastaneye	gitmek	zorunda	kaldınız.	Hastanede	ne	işlem	yapılırsa	yapılsın	

çıkış	yaparken	sizden	ödeme	alınmaz.	Siz	hastaneden	çıktıktan	sonra	fatura	evinize	posta	ile	gönderilir	ve	

ödemeyi	 telefon	 üzerinden	 kartınızla	 veya	 gönderdikleri	 fatura	 üzerindeki	 kısımları	 doldurarak	 posta	

yoluyla	yapmanız	istenir,	nakit	ödeme	yapılmaz.	Eğer	ödeme	ile	ilgili	bir	sorununuz,	taksitlendirme	isteğiniz	

varsa	gelen	fatura	üzerindeki	muhasebe	bolumu	numarasını	arayarak	konuyu	konuşabilirsiniz.	

	

	

	

	



 

Hastaneden	medikal	 kayıtlarınızı	 almak	 için	 de	

her	 hastanenin	 kendi	 bünyesi nde	 bulunan	 “medical	
records”	 bölümüyle	 iletişime	 geçmeniz	 gerekmekte.	

Sizden	 genellikle	 bir	 form	 doldurmanızı	 isterler	 ve	

ardından	 kayıtlarınızı	 verdiğiniz	 adrese	 posta	 ile	

gönderirler.	 Ancak	 sağlık	 işlemlerinizi	 en	 kolay	

halletmenin	yolu	hastanelere	direk	başvurmak	yerine,	

sağlık	merkezlerince	 oraya	 yönlendirilmenizdir.	Onun	

için	okulunuzun	veya	okulunuzun	önerdiği	sağlık	kurumları	hakkında	bilgi	edinmenin	veya	primary	care	doktoru	

edinmenin	yararları	var.	Sağlık	sigortasının	önemini	de	unutmayın.  

 

Bölgede bulunan bazı hastaneler ve iletişim bilgileri:

 
Massachusetts General Hospital 
55 Fruit Street 
Boston, MA 02114 
(617) 726-2000 
Specialization: endocrinology, neurology and neurosurgery, 
orthopedics, and digestive disorders 

Harvard Medical School 
250 Longwood Ave 
Boston, MA 02114 
(617) 432-1000 

Boston Medical Center 
1 Boston Medical Center Place 
Boston, MA 02118 
(617) 638-8000 
Specialization: prostate cancer (oncology), Child Witness to 
Violence Project, AIDS 

Beth Israel Deaconess Medical Center 
330 Brookline Ave. 
Boston, MA 02215 
(617) 667-7000 
Specialization: extensive cancer center (oncology) 

Boston Childrenês Hospital 
300 Longwood Ave. 
Boston, MA 02115 
(617) 355-6000 
Specialization: areas geared towards young infants and children, 
stem cell research 

Faulkner Hospital 
1153 Centre Street 
Boston, MA 02130 
(617) 983-7000 
Specialization: internal medicine, cardiology, psychiatry, pulmonary, 
orthopedics, gastroenterology, and general/GI surgery 

Tufts-New England Medical Center 
750 Washington Street 
Boston MA 02111 
(617) 636-5000 
Specialization: oncology, transplant surgery, extensive pediatric 
facility (Tufts-New England Floating Hospital for Children) 

St. Elizabethês Medical Center of Boston 
736 Cambridge Street 
Boston, MA 02135 
(617) 789-3000 
Specialization: cardiology, weight control, cancer care (oncology), 
neurology, gastroenterology 

Cambridge Health Alliance 
1493 Cambridge Street 
Cambridge, MA 02138 
(617) 665-1017 
Specialization: general surgery and health care 

Mount Auburn Hospital 
330 Mount Auburn Street 
Cambridge, MA 02138 
(617) 499-6700 
Specialization: affiliated with Harvard Medical School 

Youville Hospital & Rehabilitation Center 
1575 Cambridge Street 
Cambridge, MA 02138 
(617) 876-4344 
Specialization: care of adults and elders with disabling health 
problems 

Dana-Farber Cancer Institute 
44 Binney Street 
Boston, MA 
(866) 408-3324 
Specialization: cancer care (oncology) 



 

Önemli	Numaralar	
Başkonsolosluk İletişim Bilgileri / Eğitim Ataşeliği İletişim Bilgileri 

	
Telefon: +1 857 250 47 00  

Faks: +1 857 250 4748  

E-posta:  boston_ozel@meb.gov.tr  

                 consulate.boston@mfa.gov.tr 

Adres: 31 Saint James Avenue, Suite 840, Boston, MA, 02116 

Konsolosluk Görev Bölgesi: 

MASSACHUSETTS, MAINE, NEW HAMPSHIRE, RHODE ISLAND, VERMONT, CONNECTICUT 

Çalışma Saatleri: 

Pazartesi-Cuma (09:00-13:00)  

Polis 
Acil için 911 

Acil olmayan durumlar için telefon numarası: (617) 343 4200 

Ayrıca okulunuzun polis departmanın numarasını okul içinde gerçekleşen  

durumlar için telefonunuza kaydetmeyi unutmayın! 

 
Ambulans 

Acil telefon numarası 911 aradığında ambulansta yollanıyor. 

Ayrıca okulunuzun sağlık merkezinin acil durumlarda veya 

gereken durumlarda ulaşılması için verdikleri numarayı da okul 

içinde gerçekleşen durumlar için telefonunuza kaydetmeyi unutmayın! 

 

İtfaiye 
Acil için 911 

Acil olmayan durumlar için telefon numarası: (617) 343 3550 



 

Sponsorlarımız	

	

	

		

	



  

 


