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Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, diğer 
büyük sektörlerde olduğu gibi madencilik şir-
ket ve sahalarında da yaygın aktiviteler hali-
ne geldi. En az son 25 yıldır, olası madencilik 
felaketlerini önlemek adına, çeşitli madencilik 
yöntemleriyle ilişkili tehlikeleri kavramak ve 
riskleri değerlendirmek amacıyla sistematik 
yöntemler geliştiriliyor.

Risk değerlendirmesi ve yönetimindeki ilk dö-
nem gelişmeleri, genelde bir felaketin ardın-
dan yasal yükümlülüklerde yapılan değişimle-
rin bir sonucuydu. Ancak 21. yüzyılda pek çok 
madencilik şirketi, daha iyi risk yönetiminin 
daha iyi iş anlamına geldiği tespitinden hare-
ketle, sektörel faaliyetlere yönelik kendi kıla-
vuz ve standartlarını geliştirdiler.

Workshopta  bir dizi konu ele alınacak.

• Etkili bir risk yönetimi için gerekli olan ko-
şullar

• Sahada uygulamaya dönük Operasyonel 
Risk Yönetimi (ORY) doğru uygulama mo-
deli

• Mineral sektöründen örnek sürücü ve uy-
gulamalar

• Madencilikte operasyonel risk yönetimi 
alanında öne çıkan son trendler

Yukarıdaki ORY doğru uygulama modeli, saha 
operasyonundaki dört katmanda maden ta-
sarımı, önemli değişimler, çalışma yöntemleri 
ve kişisel güvenlik konusunda iyi, proaktif ka-
rarlar alma fırsatı bulunduğuna işaret ediyor. 
Sunumda bu yaklaşım genel bir açıdan ele 
alınacak, atölyede ise dört katman detaylı bir 
biçimde incelenecek.

Workshop Kritik Kontrol Yönetimi (KKM) de ele 
alınacak. Genel ORY’nin bir parçası olan KKM, 
felaket riski yönetimini optimal kılmak için ya-
kın dönemde geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Kritik Kontrol Yönetimi, doğru ve etkili kont-
rollerin uygulanması ve sürdürülmesini sağla-
yarak, ağır sonuçlara yol açma potansiyeli en 
yüksek olan istenmeyen olaylara dair riskleri 
azaltmaya odaklanır.

ICMM 2014 yılında KKM alanında doğru uygu-
lama bilgileri içeren bir kılavuz hazırlanması 
için proje başlattı. Bu sunum ve atölyede tartı-
şılacak KKM, 2015 yılında ICMM web sitesinde 
yayımlanan söz konusu kılavuzdan hareketle 
hazırlanmıştır.

Son olarak workshopta, bir madencilik şirketi 
veya sahasının ORY ve KKM alanında ne dü-
zeyde bulunduğunu tespit etmesine imkan 
veren bir temel analiz aracı tanıtılacak. Araç 
bir Yolculuk Krokisi şeklinde hazırlanmıştır. 
Yolculuğun her aşaması, şirketin veya sahanın 
risk yönetimi kültürünü betimlemektedir.

Özetle, madencilik sektöründeki başlıca risk-
lerin yönetimi amacıyla geliştirilmiş bu sü-
reçler, çabaların odaklanmasını, kritik riskleri 
etkili bir biçimde yönetmeyi ve sektörde yaşa-
nabilecek en ağır olayları engellemeyi müm-
kün kılabilir.
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David Reece, Avusturalya ve uluslararası maden sektörlerinde maden 
mühendisliği, maden müdürlüğü ve işletme risk yönetimi uzmanlığı 
alanlarında 39 yıllık tecrübeye sahiptir. Şu anda bir kömür madeni şir-
ketinde Harici Direktör ve İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Üyesi ola-
rak görev yapmaktadır. Hâlihazırda yürüttüğü danışmanlık görevleri, 
Kurumsal Risk Yönetimi bazında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sis-
temlerinin kurulması, denetlenmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi-
ne yöneliktir. Reece, maden ocaklarında su baskını, maden ısınması 
yangın ve Pike River kömür madeni patlaması gibi büyük kazalarda 
incelemeler yürütmüş; Pike River Maden Patlaması ile ilgili yapılan 
Kraliyet Soruşturmasına da tanıklık etmiştir.

David Reece, 2008 – 2014 yılları arasında Avustralya, Güney Afrika 
ve Kanada’daki Anglo American maden şirketinde Kurumsal Risk Yö-
netimi oluşturma ve uygulama alanlarında Jim Joy ile birebir işbirliği 
içinde çalışmış; bakır, platin ve demir işletmelerinde incelemeler yü-
rütmüştür. Reece aynı zamanda, Moğolistan ve Kazakistan’daki çeşitli 
maden işletmeciliği sektörlerine benzer danışmanlık ve rehberlik hiz-
metleri sunmuştur.
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