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Türkiye’de yolcu taþýmacýlýðýn ýn
yüzde 95’i, yük taþýmacýlýðýnýn yüzde
5’i karayolu ile yapýlýyor. Demiryollarýnýn payý yolcu taþýmacýlýðýnda
yüzde 3, yük taþýmacýlýðýnda ise
yüzde 5.
Bu veriler gösteriyor ki Türkiye’de
hem kentiçi ulaþýmda hem de
þehirlerarasý ulaþýmda demiryolunun
payýný hýzla onlarca defa arttýrmak
gerekiyor.
Ulaþým politikalarýnda deðiþim
saðlamak kolay deðil.
Dünyanýn en büyük 10 þirketinin 9’u
ya petrol þirketi ya da otomobil þirketi. Ulaþým politikalarýnýn deðiþebilmesi için bu þirketleri yenmek
gerekiyor.
Dünyanýn kirlenmesinden ve ýsýnmasýndan esas olarak bu þirketler
sorumlu.
Dev petrol ve otomobil þirketlerinin
hepsi Türkiye’de de var. Bunlarýn
toplam satýþlarý Türkiye’nin Gayrý Safi
Milli Hasýlasý’ndan 7-8 kere daha
fazla.
Küresel ýsýnma önce yoksullarý, iþçileri ve emekçileri, dar gelirlileri, önce

Dünyanýn en büyük
þirketleri ve satýþlarý
Wall Mart
348 milyar dolar
Exxon Mobil 335 milyar dolar
Shell
318 milyar dolar
BP
266 milyar dolar
General Motor 207 milyar dolar
Chrysler
200 milyar dolar
Chevron
195 milyar dolar
Toyota
179 milyar dolar
Total
175 milyar dolar
ConocoPhillips 168 milyar dolar

Ýnsani bir
ulaþým politikasý

yoksul ülkeleri vuruyor.
Küresel ýsýnmanýn sorumlularý ise
zenginler, zengin ülkeler, dev petrol
ve otomotiv sanayi. Öyleyse yapýlmasý
gereken açýk. Bu þirketleri yenmek
gerekir.
Hükümetlerin enerji ve ulaþým politikalarýný deðiþtirmelerini saðlamak
gerekir. Bunun için sokaða çýkacaðýz.
taleplerimizi ilan edeceðiz.
Hükümetleri baský altýna alacaðýz.
Ne kömür, ne petrol ne de nükleer,
güneþ, rüzgar bize yeter.
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Küresel ýsýnma dünyamýz üzerindeki
yaþam için giderek daha büyük bir
tehdit haline geliyor. Atmosferdeki
karbondioksid artýyor ve bunun sonucu olarak dünyamýza gelen güneþ
ýþýnlarý geri yansýyamýyor ve dünya
ýsýnýyor. Kutuplardaki ve yüksek
daðlarýn tepesindeki buzlar eriyor.
Dünya üzerindeki yaþam tehlikede.
Dünyanýn ýsýnmasý bir dizi geliþmeyi
yaratýyor. Eriyen buzlar daha çok ve
daha büyük sellere neden oluyor.
Büyük fýrtýnalar, kasýrgalar þiddetleniyor ve artýyor.
Küresel ýsýnma bitki örtüsünü, canlý
türleri etkiliyor
Ýnsan yaþamý için vaz geçilmez
öneme sahip olan tahýl ve pirinç ekim
alanlarý daralýyor. Dünyanýn bir çok
yerinde kuraklýk var. Bir çok yerde çok
ciddi boyutlu su sýkýntýsý çekiliyor.
Ekim alanlarýnýn daralmasý, kuraklýk
ve su sýkýntýsý kýtlýða, açlýða neden
oluyor.
Küresel ýsýnma bütün þiddetiyle üzerimize geliyor ve yoksullarý vuruyor
Seller, kasýrgalar, su sýkýntýsý,
kuraklýk, dev yangýnlar, kýtlýk. Bunlar
hep yoksullarý vuruyor. Yoksullarý aç
býrakýyor, evlerini yýkýyor, onlarý
öldürüyor. Büyük ýsý dalgalarý gene
önce yoksullarý etkiliyor. Sýcaklardan
yoksul yaþlýlar ve çocuklar ölüyor.
Oysa küresel ýsýnmanýn sorumlusu
kapitalizm ve kapitalistler. Dünyanýn
atmosferindeki karbondioksid oraný
kapitalizmle birlikte artmaya baþladý
ve bu artýþ giderek yoðunlaþtý.

Kahire’de solunan havadaki
kurþun konsantrasyonu normalden
5-6
6 kat fazla.
Kahire’deki çocuklarýn kan kurþun
düzeyi normalden 5 kere daha
fazla.
Mexico City’de yýlda 14 bin çocuk
kurþun zehirlenmesine uðruyor. 46
bin yetiþkin de hipertansiyon oluþturuyor, 330 kiþide kalp krizinden
ölüme yol açýyor.

Kentsel üretimin üçte biri trafikte yolculuk gecikmesinden kaybedilmektedir.
Bu günde yaklaþýk 4 milyon dolar tutuyor.
Bugün dünyada 850 milyon araç
var. Dünya nüfusu 50 yýlda iki katýna
çýkarken araç sayýsý 1o kere arttý.
Karayolu taþýmacýlýðýnda kullanýlan
araçlar petrol kullanýyorlar ve petrol
karbondioksid salýyor.
Dünyadaki araçlarýn dörtte biri
Amerika Birleþik Devletleri’nde .
Ayrýca dünyada kullanýlan enerjinin
yüzde 23’ü ABD’de tüketiliyor. Oysa

ABD dünya nüfusunun sadece yüzde
5’ine sahip.
ABD atmosfere salýnan karbondioksidin yüzde 23’ünden sorumlu.
Dünyada tüketilen enerjin,n önemli
bir kýsmý kara taþýt araçlarý tarafýndan
kullanýlýyor. Bu taþýt araçlarýnýn kullandýðý yakýtýn yüzde 97’si petrol.
Kýsacasý dünyamýzýn ýsýnmasýnýn
baþlýca sorumlularýndan birisi karayo-

lu taþýmacýlýðý.
Yapýlmasý gereken ulaþým politikalarýnda bütün dünyada derhal acil
önlemler alýnmasýdýr.
Dünyanýn ýsýnmasýnýn baþlýca
sorumlusu olan karayolu taþýmacýlýðýndan derhal vazgeçilmeli yerine
raylý taþýmacýlýk geçmelidir. Yaygýn,
yoðun, etkili bir raylý taþýmacýlýk
karayolu taþýmacýlýðýna göre çok daha
az karbondioksid salarken daha hýzlý,
daha konforlu ve güvenlidir.
Karayolu taþýmacýlýðý zenginlere
hitap ederken demiryolu taþýmacýlýðý
yoksullar için daha yararlýdýr.
Bugün dünyada her yýl karayolu
trafik kazalarýndan 1 milyon 200 bin
kiþi ölüyor, 50 milyon kiþi yaralanýyor.
Bunlarýn çoðu geliþmekte olan ülkelerde.
Türkiye’de de her yýl 400 bin
civarýnda trafik kazasý oluyor ve 3.000
kiþi ölüyor. Kazalarýn çoðu þehirlerde
oluyor ve yüzde 90’ýnda araçlar ve
araç sürücüleri kabahatli.

