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Türkiye’de işçi ölümleri 
veritabanı oluşturuldu

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Herkese açık olan veri tabanı, Soma faciası ve madencilik 
sektörünün yanı sıra 20 işkolundaki güncel verileri kapsıyor.

13 Haziran 2014 tarihinde 
Araştırmacı Gazetecilere 
Soma Bursu kapsamında, 
Kopenhag merkezli Niras ve 

Londra merkezli BBC Media Action tarafından 
geliştirilen Objective Programı desteğiyle 
“Türkiye’de Madenciliğin Açık Veritabanı ve 20 
işkoluna yönelik işçi ölümleri verileri” Projesi, 
hazırlandı. 

Dağ Medya’nın hazırladığı, “Türkiye’de 
Madenciliğin Açık Veritabanı ve 20 İş Koluna 
Yönelik İşçi Ölümleri Verileri” projesi, 
sistematik bir şekilde kötü çalışma koşullarına 
kurban giden işçilerin ölümlerini daha 
görünür kılmak, daha fazla bilgiyi daha doğru 
bir şekilde temin edip, filtreleyip, toplayıp 
sunmak için geliştirildi. Proje, düzenli olarak 
gelişmeye, açık kaynak verilerin kamu yararı 
için düzenli bir şekilde takip edilmesini 
hedefliyor.

Projenin başlıca veri kaynakları; Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu, Maden Mühendisleri Odası, Etimaden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak sıralanıyor.  

İşçi ölümlerinin ana sayfada görünür kılındığı, 
grafik ve kodlarla açık kaynağa dönüştürüldüğü 
projenin elektronik tabloları ise, her ay düzenli 
olarak 20 işkolunun ölüm sayılarını tutan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kurumu’nun 
desteğiyle oluşturuldu. Bir diğer önemli açık 
kaynak ise üniversitelerin maden mühendisliği 
bölümleri, akademisyenlerin açıklamaları ve 
raporları. Medya tarafından sağlanan, basında 
çıkan, devletin web sitelerinde yayımladıkları açık 
yayınları, üniversitelerin açık raporları, düşünce 
kuruluşlarının, maden mühendisleri odalarının 
açık bültenleri de bu veritabanının oluşmasını 
sağladı.

Veritabanında ayrıca büyük bir Soma dosyası 
da mevcut. Soma’da hayatını kaybeden işçilerin 
isimleri, ölümleri sonrası yapılan haberler, 
bölgede kimler ne yapıyor sorusuna yanıt veren 
kurum ve kuruluşların haritaları, ölen işçilerin 
interaktif haritada coğrafi olarak dağılımı ve 
bu verilerin hepsine Word, Excel ortamlarında 
ulaşılabilen bir alan yer alıyor.

300 verinin olduğu veritabanında MySQL kullanıldı 
ve veriler düzenli olarak güncelleniyor. 

Veritabanı için: http://madencilik.dagmedya.net/
proje-/proje-hakkinda--dataveri-55.html
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