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Oğlumuz Cem Bora Güler 1991 
Ankara doğumludur. İlk, orta 

ve lise Öğrenimlerini TED Ankara 
Kolejinde tamamlamıştır. Ortaokul dö-
neminden beri kendini yurt dışında 
okumak düşüncesiyle liseye hazırladı 
ve nihayet lise son sınıf öğrencisi ola-
rak,  ÖSS ye hazırlanırken, diğer taraf-
tan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 
Ankara’da bulunan HİT Uluslararası 
Eğitim firması aracılığı ile yurt dışın-
daki eğitim programlarını araştırıyor-
du. Görüşmelerini belirli bir noktaya 
getirdikten sonra bizleri haberdar etti  
ve HİT Uluslararası Eğitim firması yet-
kilisi Sayın Gülşah Akpınar Hanım ile 
tanıştırdı. Gülşah Hanım Bora’nın ab-
lası bizlerin  ise güveneceği ve oğlu-
muzu  inanarak teslim edebileceğimiz 
bir dostumuz oldu.

Gülşah Hanım ile yapmış olduğu-
muz değerlendirmelerimiz so-

nunda, Gülşah Hanım’ın tavsiyelerini 
de göz önüne alarak Bora’nın Kanada, 
Halifax  SAINT MARY’S  Üniversitesinde 
Uluslararası Ticaret Okumasına hep 
beraber karar verdik ve okula yapmış 

olduğumuz müra-
caat, Gülşah Hanım ve 

Bora’nın uyumlu ve planlı çalış-
ması ile kabul gördü ve Halifax yolcu-
luğumuz başladı.

Tüm yazışmalarımız, organizasyo-
numuz HIT Eğitim tarafından ayar-

landı vize müracaatlarımız yapıldı, 
ailece vizelerimiz üç gün içerisinde 
adresimize teslim edildi, Bora’ya 4 yıl 
bize birer yıl vize verdiler.

Bu arada Bora ÖSS Sınavına girdi ve 
Yeditepe Biomedikal Mühendisliği 

bölümünde okumaya hak kazandı. Fa-
kat Bora İstanbul’da eğitim alıp bizler-
den uzak kalmak yerine, daha uzağa 
gidip, daha iyi imkânlarda, 
aynı maliyetlerle oku-
mayı, bizlerin de des-
teğini alarak tercih 
etti.

Halifax’da okulun uyum progra-
mı 04 Eylül’de başlıyordu, biz 

hem Kanada’yı gezelim diye hem de 
Bora’nın yerleşmesine yardım edebil-
mek adına  bir hafta öncesinden, ilk 
olarak Toronto’ya gittik. Burada da 
üniversiteleri gezdik, yüksek lisans için 
hedefler koyduk, daha sonra  Halifax’a 
geçtik. THY ile Toronto’ya direkt uçuş 
ile 11 saatte vardık ve Toronto’dan da 
iç hat uçuşu ile 2 saatte Halifax’a var-
dık.

Halifax tam bir öğrenci şehri. Şe-
hirde tüm düzen öğrenciler dü-

şünülerek kurulmuş.  İnsanları ve 
coğrafi konumuyla insana  huzur ve 
güven veren bir yer. Okulumuza ge-
lince SAINT MARY’s Üniversitesi 1802 

yılında kurulmuş olan 
ve Kanada’da lisans 
eğitiminde ilk 10 içeri-
sinde yer bir okuldur. 
Yeşillikler içerisindeki,  
tarihi binaların görke-

mi insanı heyecanlan-
dırdığı gibi bu kampüste 

okunur hissi veriyor.

Kanada’daki okullar, eğitimde öncelikli 
sırada gelen ve en fazla talep edilen okullar 

arasında yer alır. Kanada eğitim sisteminde kişi 
başına ayrılan harcama diğer G-8 ülkelerinin 

ayırdığından daha fazla oldugu gibi, Kanada 
OECD ülkeleri içindeki ilk üçte yer almaktadır. 

Kanada üniversitelerinden alınan 
diplomaların dünya çapında tanınmasına 

bağlı olarak Kanadalı üniversitelerden 
mezun olan yabancı ögrenciler başarılı ve 

saygın bir kariyere sahip olurlar.



İlk gün okulu gezdik okuldaki restoranlar, yurtlar, sınıflar, 
spor tesisleri, sağlık merkezi ve idari bina olmak üzere tüm 

binalar birbirine bağlı, böylece soğuk hava şartlarında öğren-
ciler bir binadan diğerine geçişte bina dışına çıkmadan ha-
reket edebilmektedir. Kışı sert geçen bir ülkede  öğrencilerin 
dışarıya çıkmadan bütün yerleşke içinde dolaşabiliyor olma-
sı, sistemin öğrencileri düşünerek ve önemseyerek kurulduğu-
nun göstergesi.

Bora’yı yurda yerleştirdikten ve  bazı yurt ihtiyaçlarını karşı-
ladıktan sonra  gözümüz arkada kalmadan yine Toronto 

aktarmalı Türkiye’ye döndük.

Türkiye ile batı Ka-
nada arasında 6 

saat zaman farkı var, 
Türkiye’de akşam saat-
lerinde Bora ile rahat-
lıkla görüşebiliyoruz, 
görüşmelerin ucuza 
gelmesi için Wirofon ve 
Skype gibi çeşitli alter-
natifler var.

Sonuç olarak, oğlu-
muz için iyi bir karar 

verdiğimize inanıyor ve 
kararımızı verirken biz-
lere destek olan bizim 
ve Bora’nın motivas-
yonunu sağlayan  HİT 
Eğitim Ankara Şube so-
rumlusu  Sayın Gülşah 
Akpınar Hanım’a ve ar-
kadaşlarına sonsuz şük-
ranlarımızı sunuyoruz.

Sevgili oğlumuz Bora ise, ona duyduğumuz güveni haklı çıkardı. Tüm derslerden en yüksek notları aldığı 
gibi, bazı derslerde sınıfın en gözde öğrencisi olmayı da başardı. Okulda uluslararası öğrencilerin kur-

duğu futbol takımında futbol oynamaya da devem ediyor. Seneye hedefi okul takımında oynamak ki bunu 
da başaracağına inanıyorum. Bora niye Kanada’da olduğunu unutmadan, hedefine doğru emin adımlarla 
ilerleyen bir çocuk. Dedim ya, Toronto’da yüksek lisans yapma kararını Kanada’ya gittiği ilk hafta aldı. As-
lında Bora tüm hayatı boyunca, hayattan ne istediğinin listesini yapmış biri olarak, hedeflerine en kısa, en 
doğru ulaşmanın planlarını yapıp, bu 
yola öyle çıktı. Bugüne kadar da hem 
kendisi, hem biz bu yolun dışına çıkma-
dan ilerlediğini gözlemledik. Yolun açık 
olsun sevgili oğlum, zaman zaman sığı-
nacak bir liman aradığında veya des-
teğe ihtiyacın olduğunda, okyanus öte-
sinde de olsak, sana hep bizi yanında 
hissedeceğin kadar yakın olduğumuzu 
asla unutma.

Okyanuslara açılacak herkese HİT Eği-

tim limanından yol almasını öneririz.

SAINT MARY’s 
Üniversitesi 
Kanada’da 

Lisans 
Eğitiminde 
İlk 10’da! 


