
Avcılar escort bayanları ÇILDIRMIŞ OLMALI

Türk insanı misafirperverdir. Zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklıdır da. Ancak ne oldu son 
zamanlarda bir sinir harbi bir saygısızlıktır alıp başını gidiyor. İnsanların birbirlerine hiç saygısı 
kalmadığı gibi sevgi de giderek yok olmakta. Bunun en basit örneğini her gün trafikte yaşıyoruz. 
İnsanlar birbirlerine yol vermemek için adeta yarışıyorlar. Herkesin ağzında bir küfür var, hiç eksik 
olmuyor. Saygısızlık diz boyu. Bunun sebeplerinin derinine inmek gerekir. Neden böyle birbirine 
saygısız toplum olduk? Neden insanlar birbirlerine olan saygıyı yitirdiler bunu derinlemesine 
araştırmak lazım. Bunları madde madde ele almak gerekirse; öncelik stres ve gerginlikten sanırım. 
Evet birinci derece öncelik stresten. Özellikle İstanbul trafiğinde çok sık rastlanan bir durum bu. 
İnsanlar yoğun trafikten bunalıyorlar.  Saatlerce yollarda direksiyon sallayan insanlar var. Üstelik 
bazıları da bu yoldan geçimlerini sağlıyorlar yani şoför esnafımız. Bütün gün yollarda direksiyon 
sallamak özellikle de İstanbul’da bu işi yapmak gerçekten de çok ama çok zor. Strese yorgunluk da 
eklenince insanda çelik gibi sinir olsa dayanmıyor açıkçası. Trafik insanı bunalttıkça bunaltıyor. 
İnsanlarda streslerini birbirlerine bağırıp çağırarak çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun sonunda kavga 
çıktığı görülüyor. Hatta kan dökülmesiyle sonuçlanan vakalarda az değil. Bir anlık sinir ve öfke 
kötü sonuçlar doğuruyor. Ceremesini her iki taraf da çekiyor. O yüzden mümkün olduğunca 
soğukkanlı olmak en güzeli. Trafikde insanlarla tartışmamalı, kontrollü olmak en iyisi. Bir anlık 
hata ve öfke oldukça vahim sonuçlar doğurmaktadır. Telafisi olmayan sonuçlar. Kazaların çoğuda 
aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalara göre en çok ölüm 
savaşlardan sonra trafik kazalarından dolayı gerçekleşmektedir. İkinci derece öncelik hız ve 
dikkatsizlik. Saygızlızlıktan daha da kötü bu. İnsanların yaşama hakkına saygızlık ve dengesizlik…

Büyükşehirde yaşamak zor elbette. avcılar escort bayanları bence şu an İstanbul’un en büyük 
sorunlarını saymak gerekirse trafik problemi de ilk sıralarda yer alır. İşsizlik, yoksulluk ve trafik. 
Hatta trafik ilk sıradadır desem yanlış olmaz. Çünkü insanlar bir şekilde aradıklarında iş 
bulabiliyorlar. Eğer gerçekten de iş bulup çalışmak isteyen bir insan muhakkak iş bulur İstanbul’da 
kendisine. Düşük maaşlı olabilir yorucu olabilir, gece vardiyası olabilir ama iş muhakkak bulur. Bir 
şekilde çalışıp para kazanılıyor ancak trafik öyle değil. Her gün her gün aynı trafik çilesi. Ve herkes 
için bağlayıcı bu çile. Öğrencisi ,işçisi, şoförü, esnafı, iş adamı, öğretmeni. Herkes ve her kesim için
bağlayıcı bir durum. Her kes çekiyor aynı çileyi ve bu durumdan memnun olan birkaç sokak satıcısı
dışında kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu durum ekonomiye de ciddi şekilde zarar 
vermektedir. Yolda geçen zamanın ve fazladan harcanan yakıtın hesabı yapılırsa ne demek istediğim
gayet iyi anlaşılacaktır. sarı saçlı çok çekici çıtır bayan eskortum sizlere güzelliğimden 
bahsetmiyorum bile.

İngilizce, Türkçe ve İspanyolcam mükemmeldir. İstanbulda profesyonel Model olarak bulunuyorum
bulunduğum süre içerisinde benimle sıcak ve kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız doğru 
adrestesiniz kalitemi güzelliğimi asilliğimi ve diğerlerinden farkımı benimle görüştükten sonra 
göreceksiniz randevularımı elit beylerle 4-5 yıldızlı otellerde gerçekleştiriyorum. Ataköy, Florya, 
Nişantaşı, Bebek, Etiler, Ataşehir, Yeşilköy gibi semtlerdeki evlerinize de gelirim.

hijyene ve kibarlığa çok değer veriyorum hoşlanmadığım kimse ile kalmıyorum kesinlikle ısrar 
etmeyiniz şehir dışı seyahatlerinizde Ve iş yemeklerinizde size eşlik edebilirim.

Not: Ulasamadıgınız takdirde sms atarsanız size dönüş yaparımArabalar fazla İstanbul’da o kadar 
yol var yetmiyor ne yapalım diyerek işin içinden çıkmaya çalışmak doğru değildir. Böyle söylemek 
çaresizlik demektir. Sonuçta Ülkeleri ve Şehirleri yönetmeye talip olan sayın yöneticilerimizin 
bunları çözmek için planları olmalı ve bu planları hızla uygulamalıdırlar. Bu konuda şehir 
planlamacılarından fikir almalı, şehir planlamacılardan proje sunmaları istenmelidir. Muhakkak ki 
her sorunun bir çözümü vardır. Koskoca İstanbulu trafiğe teslim etmek insanları çıldırtıyor. Ben de 

http://www.atakoyescortum.com/escort-tags/avcilar-escort/


şahsen en çok stresi trafikte çekiyorum. Toplu taşıma da ayrı bir dert. Günün belli saatlerinde 
metrobüs kullanılabiliyor ancak sabah ve akşamları işe gidiş geliş saatlerinde üst üste gitmek, balık 
istifi olmak hiç de hoş olmuyor.
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