Son güncellenme: 6 Ekim 2017
Burada, Albuquerque’ye, özellikle UNM’e gelecek olanlar için tavsiye ve tecrübelerimizi içeren bilgileri bulacaksınız. Bu
bilgilerin bazıları birtakım değişikliklerden dolayı güncelliğini yitirmiş olabilir, elden geldiğince güncel tutmak için
çabalayacağız. Verilen degerler yaklasiktir.
Albuquerque’de Ulaşım/Yaşam:
Buraya gelmeden once ehliyet almanızı öneririz. Eğer Türk ehliyetiniz varsa, NM’de ehliyet almak çok kolay,
özellikle 25 yaşından büyükseniz. Albuquerque’de hayat göreceli olarak ucuz olduğu için, tam-zamanlı asistan maaşı ile
(FTE = 0.5) (ayda >$1000 diyelim) genelde 5-6 ay içinde kendinize ikinci el bir araba alacak parayı biriktirebilirsiniz
($2000-$2500). Benzin fiyatı, Türkiye’ye gore oldukca ucuzdur.
Eğer araba kullanmayı düşünmüyorsanız, UNM civarında kalarak da hayatınızı devam ettirebilirsiniz (örneğin,
ögrenciler arasında bisiklet kullanımi çok yaygın, UNM’de bunun için bol miktarda bisiklet park yerleri mevcut, şehirde ise
yaygın şekilde bisiklet yolları, ya da bisiklet şeritleri var). $80-90 dolara yeni bir bisiklet ve yarı fiyatına ikinci el bisiklet
bulabilirsiniz. Albuquerque’de, Amerika’nın diğer şehirlerine gore toplu taşıma biraz daha iyi durumda. Google map
kullanarak nereye hangi otobusle gidebileceginiz ve hareket saatlerini ogrenebilirsiniz. Otobusler ogrenciler icin
ucretsizdir. Ayrica, http://www.cabq.gov adresinin transportation kısmından da bilgi alabilirsiniz (otobüs rota ve saatleri,
bisiklet yolu haritaları vs.).
UNM’in çevresinde, yürüyerek 5-15 dakikada gidebileceğiniz birçok apartman komplexi var ve çoğunlukla
öğrenciler kalıyor. UNM yurtları biraz pahalı (özellikle kendi odanızda tek başınıza kalmak isterseniz). UNM çevresinde,
aylık yaklasik $425-$490’e stüdyo, $550-$650’ye 1-oda 1-salon apartman, $700+’ye 2-oda 1-salon apartman
bulabilirsiniz. 2-3 odalı apartmanı ve ya evi arkadaşınızla paylaşıp kira masrafınızı daha da ucuza getirebilirsiniz. Eğer
oda arkadaşı arıyorsanız, facebook uzerinden UNM Global gibi gruplari kullanabilir ya da, geo@unm.edu (Global
Education Office) adresine email atıp yardım isteyiniz, onların bu amaçla kurdukları email listeleri, oda arayan, ev
arkadaşı arayanlar, evlerinin odalarını kiralayanlar vs. yararlanıyorlar. Sizin emailinizi uygun yerlere ileteceklerdir.
Genelde kira fiyatlarına “utility” (gaz ve/ya elektrik) dahil değildir, su genelde dahildir. (Studyo dairelerde genelde
utilities; elektrik, gaz ve su ucretleri kiraya dahildir). Elektrik+gaz genelde kişi başı yazın $40-$50 kışın $60-$100 olur.
Universiteden araba ile 10-15 dak. (5-10 mil) uzaklıkta, tüm utility’ler (elek.-gaz-su) dahil yaklasik $700 dolara 3 odalı 2
banyolu apartman bile bulmak mümkün (ama yer/guvenlik olarak cok iyi olmayabilir). Deposito miktarı apartmanlar için
genelde kiranın yarısı civarında olur.
Bir öğün yiyecek masrafı normal bir fast food restoranında genelde $7-$10 civarında. Eğer genelde kendiniz
pişirirseniz aylık yemek masrafınız $120-180 olur.
Buraya gelmeden once Türkiye’de elektronik işlemler açısından gelişmiş olan bir bankada banka hesabı
açmanızı, banka (ATM) kartınızı ve ya kredi kartınızı yanınızda getirmenizi öneririz (kullanmasanız bile). Amerika’da kredi
geçmişi oluşturmanız, kredi karti alabilmeniz, cep telefonu, normal telefon alabilmeniz, kolayca (depozito vermeden) gazelektrik vs hesabı açtırabilmeniz için ilerde (kalırsanız) ev araba vs alabilmeniz için cok önemlidir. Kredi gecmisi
olusturmaya bankalarin ‘secured credit card’ alarak baslayabilirsiniz.
Banka hesabı açtırmak ise (to open a bank/checking/savings account) çok kolay. Gelir gelmez hesap açtırıp, nakit
paranızı bankaya yatırın. Çok fazla nakit taşımak burada biraz tehlikeli. Bazı bankalar: www.nmefcu.org
www.wellsfargo.com. NMEFCU’nun yerleşke icinde ve yakın çevresinde iki ofisi var.
Gelmeden once Türkiye’de yapmanız gerekenlerle ilgili:
Geleceğiniz belli olduktan sonra, pasaportunuz için başvurun ve pasaportunuzu alın. Bunun için I-20’nizin (ve ya
UNM’den kabul aldığınızı gösteren benzer belgenizin) bile gelmesini beklemenize gerek yok. Yeni cipli pasaportlarda sure
uzatma olmadigi icin, 10 senelik pasaport almanizi tavsiye ederiz.
Erkek öğrenciler askerliklerini tehir ettirmek zorundalar.

Yiyecek:
Amerikadaki online Türk bakkallarından, Türkiye’de bulabileceğiniz her türlü yiyeceği alabilirsiniz. Buların bir listesi için
websitemizdeki linkler kısmına bakınız. Albuquerque’de çay bardağı, çaydanlık, Türk çayı, kahve fincanı, cezve vs. satan
market var, bunları fazla miktarda yük etmeyin. Kısa sürede bozulmayan lokum, çay, çerez vs getirmek zor değil,
havaalanında aramada rastlasalar bile bunlara büyük ölçüde izin veriyorlar (kabak çekirdeğine sorun çıkarabilirler). Sucuk,

pastırma, kaşar vs getirmek problemli, bunlar burada da (gerek şehirde, gerekse online) bulunup rahatlıkla satın alınabilir.
Burada da bu tip urunleri satan, Turk urunleri getiren market(ler) mevcut.
ABD’de hijyen her ne kadar dışardan iyi gibi görünse de restorantların denetlemelerinde sık sık çok kötü durumlara
rastlanabiliyor. Özellikle fast-food denilen restoranlarda, profesyoneller değil, öğrenciler, gençler vs. geçici olarak
çalışıyorlar, ve bu da doğal olarak bu yerlerde öğrenme eğrisinin başında olan eleman sayısının fazlalığına yol açıyor.
Denetlemelerden uzak durumlarda mutfağı hayret edilebilecek kadar hijyenden uzak durumda olan restoran sayısı hiç de
az değil. Yemek zehirlenmeleri az rastlanan bir durum değil. En kaliteli restoranlarda bile, etlerle ekmeğin aynı aynı yerde
kızartıldığını (grilling), gene değişik et türlerinin (balık, dana, tavuk gibi) ayni kap ve yağda kızartıldığını (deep-fried)
öğrenebilirsiniz. Kızartılmış ekmek (fry-bread örneğin), fasulye vs. nin kızartılmış ise hayvan kökenli yağlarda (örneğin lard
gibi) kızartılmış olması muhtemel, hatta yaygın denilebilir. Sorduğunuzda, restoran çalışanları size yardımcı olacaklardır.
Albuquerque musluk suyu içilecek kalitede olsa da, şişe suyu tüketmenizi öneririz.
Giyecek:
Albuquerque’de kara iklimi hakim. Enlemi Kıbrıs ile hemen hemen aynı fakat denizden yüksekliği yaklaşık 1700 m, deniz
ve okyanuslardan oldukça uzak. Yazın gündüzleri çok sıcak ve akşamları ve geceleri serin (ama soğuk değil) olur. Kışın
geceleri sıcaklık sifirin altina düşer, gündüz ise serin olur, arada bir hafif kar yağar. Hava aniden değişebilir, özellikle kışın
ve yaz sonu gündüzleri yağmur (bazen sağanak) yağar. Burada giysi fiyatları Türkiye’deki fiyatlarla hemen hemen aynı,
hatta daha ucuz denebilir. Çok kalın palto getirmenize gerek yok, genelde kışın mont ya da yağmurluk yetiyor.

