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Özeleştiri 

yapmadan eksik işlerimizi, kâmil hale getiremeyiz… 



Servis şoförü evinden uzağa 
bıraktı, minik Yeşim sulama 
kanalında boğuldu – 6 Ocak 2015 –  
 
Yaprak KOÇER/TERME (Samsun), (DHA) 

HABER - 1 



SAMSUN’da taşımalı sistemle eğitim 
veren okulu yoğun kar nedeniyle tatil 
edilince köyüne erken dönen ve servis 
şoförünün evine 300 metre uzakta bıraktığı 
9 yaşındaki Yeşim Sonaş, buz ve karla 
kaplı yolda evine ulaşmaya çalışırken fark 
edemediği sulama kanalına düşüp boğuldu. 
Yeşim’in ailesi olayda ihmal olduğu 
gerekçesiyle hem okul yönetiminden, hem 
de servis şoföründen şikayetçi oldu. 
Soruşturma başlatılırken servis şoförü 
Yusuf S. tutuklandı. 



BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SERVİS 
ŞOFÖRÜ YÜZDE 80 KUSURLU 

Savcılığın hazırladığı iddianamede, iş 
güvenliği uzmanı tarafından 
hazırlanan bilirkişi raporunda, Yeşim 
Sonaş'ın güvenli biçimde su ile kaplı 
yoldan karşıya geçişini sağlamadığı 
belirtilerek servis şoförü Yusuf S. 
yüzde 80 kusurlu, Söğütlü Ortaokulu 
Müdürü Ahmet S. de velilere okulların 
erken kapandığına dair ve servis 
şoförlerine velilerin telefon 
numaralarını vermeyerek yüzde 20 
kusurlu olduğunu bildirdi. 



İddianamede, Yeşim Sonaş'ın araçtan 
inerken su birikintisi olduğunu ve 
buradan geçemeyeceğini ön görmesine 
rağmen, şüpheli servis şoförünün 
bunu öngörmemesinden 
bahsedilemeyeceği belirtilerek, 
"Şüpheli tarafından öngörülen 
muhtemel neticenin meydana 
gelmesinin istenmemesine rağmen 
objektif özen yükümlülüğüne aykırı 
hareket edilmek sureti ile neticenin 
meydana gelmesinin engellenemediği 
bu halde şüphelinin eylemi bilinçli 
taksirle hareket etme olarak 
değerlendirilmiştir" denildi. 



Yetkililerin Dikkatine 
 
– 27 Mayıs 1901–  
 
Sabah Gazetesi – Kaynak: Prof. Dr. Vahdettin ENGİN 

HABER - 2 



İlkmektep talebelerinin sabah vakti 
evlerinden alınarak akşam vakti yine 
evlerine teslim edilmesi gerektiği halde, 
bazı yardımcı muallim ve kalfaların 
talebeyi akşamları sokak başlarında 
bıraktıkları, çocukların da bundan istifade 
ile evlerine gitmeyerek sokakta vakit 
geçirdikleri hususu gazetemize beyan 
edilmiştir. Bu halin çocukların ahlâkı 
üzerinde menfi tesirde bulunma 
ihtimalinin yanında bir kazaya da 
sebebiyet vermesi mümkündür. İlgili 
merciin dikkatini çekeriz. 
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Tüm okul servis şoförlerine; 
 
1. Trafik bilinci ve kültürü (Zihniyet), 

 

2. Güvenli sürüş,  
 

3. Yasal sorumluluklar,  
 

4. İletişim,  
 

5. Araçlarda ve trafikte çocukların 
karşılaşabileceği riskler,   
 

6. Trafik güvenliği 

SERVİS ŞOFÖRLERİNİN 
EĞİTİMİ 
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