ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI İZLENİMLERİM / A CORUNA 2016/2017
İspanya’nın La Coruña şehrinde Erasmus+ değişim programı dahilinde güz+bahar dönemi olmak üzere yaklaşık
10 ayım geçti. Programdan yararlandığımda bölümde 3. yılımı geçiriyordum. Bu yazının, Universidade da
Coruña’yı tercih etmeyi düşünen arkadaşlar için faydalı olmasını umuyorum.
La Coruña’da Hayat
La Coruña İspanya’nın kuzeybatısında yer alan Galiçya’ya bağlı ufak ve sevimli bir şehir. Ilıman bir iklim hüküm
sürüyor. Popülasyonun büyük çoğunluğunu yaşlı insanlar oluşturmakta, şehrin Atlantik okyanusuna kıyısı var ve
bir limana sahip; yıl içerisinde birçok cruise gemisinin durağı olabiliyor. İnsanlar oldukça sıcakkanlı ve
yardımsever. Adaptasyon sürecinin minimum sürede atlatılabileceğini söyleyebilirim. Yaşam ise İspanya geneline
göre daha ucuz.
Okul ve Dersler
Eğitim görülen bina üniversitenin ana kampüsünde değil, şehir merkezinde. Eğitim dili İspanyolca (bazı dersler
bölgenin yerel dili olan “Gallego” dilinde bile olabiliyor) ama buna rağmen İspanyolca yeterlilik seviyenizi
sertifikayla ispat etme zorunluluğu yok. Hocalarla iletişime geçilmesi durumunda, hocalar GENELLİKLE anlayış
gösterip yardımcı oluyorlar. La Coruña’da bulunan bölüm yalnızca Gemi Makineleriyle ilişkili dersler veriyor ve
ders içerikleri YTÜ’yle oldukça benzer olduğundan, ders eşleştirmesi pek sorun olmuyor.
La Coruña’da İngilizce konuşabilen kişi sayısı pek fazla değil, gelmeden önce temel İspanyolca dil bilgisine sahip
olmak hayatı inanılmaz kolaylaştıracaktır.
Vize
http://www.ispanyakonsoloslugu.com/ispanya-ogrenci-vizesi-90-gunden-fazla/
Gerekli bilgiler paylaştığım linkte mevcuttur. Bu bilgilere ek olarak, vizeye İstanbul’dan başvuracaklar için
İspanya Başkonsolosluğu’nun Sağlık Raporu konusunda çok spesifik olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sağlık
raporunda "2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde belirtilen halk sağlığı için tehlike arz edecek hastalıklardan
hiçbirini taşımıyor” ibaresinin bulunmasına çok dikkat ediliyor. Çoğu hastane sağlık raporunda bu ifadeyi
yazamayacağını söylüyor. Ben ilgili raporu Yıldız Kampüsü’nün karşısındaki Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet
Hastanesi’nden almıştım.
Ulaşım-Konaklama
ESN Coruña adlı, değişim öğrencilerine yardım etmeyi amaç edinmiş, okula bağlı bir organizasyon önceden ve
zamanında başvurulduğu takdirde değişim öğrencilerine bir “buddy” atıyor. Bu kişi, kişiden kişiye değişmekle
birlikte, öğrencilere birçok konuda yardımcı oluyor. Şehre vardığınızda sizi karşılamasından tutun, konaklama
bulmanızda, İspanyol telefon hattı seçiminize varana kadar, …
La Coruña’ya birçok şekilde ulaşmak mümkün. Ben, Madrid’e uçakla gidip daha sonra karayoluyla La Coruña’ya
varmayı tercih etmiştim. Şehre trenle 30 dakika uzaklıkta olan Santiago de Compostela’dan ucuz uçak biletleri
bulmak da mümkün.
Konaklama olarak diğer öğrencilerle bir daire paylaşımı yaygın. Neredeyse tüm değişim öğrencileri, konaklamayı
D7 adlı bir emlakçıdan sağlıyor. Kiralık oda fiyatları 150-250 Avro arası değişiyor. Şehre erken gelmek mevcut
seçenek sayısını da artıracaktır.
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