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Asbestos Güvenliği ve Yok Etme 
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Asbestos Safety and Eradication Agency

Daire

Asbestos Safety and Eradication Agency (Daire), işyeri güvenliğinin ötesinde, çevre ve kamu sağlığı 
açısından kaygıları da ele alarak asbestos sorunları üzerinde durmak amacıyla 1 Temmuz 2013’te 
kurulmuştur.

Daire, asbestos sorunlarının, tüm hükümet düzeylerinde değişimi yönlendirmek için gerekli dikkat ve 
odaklanmayı çekmesini sağlamayı amaçlar.

Tarihçe

2010’da, Avustralya’da asbestos denetimini iyileştirmek için ulusal bir stratejik plan geliştirmek üzere 
önerilerde bulunmak amacıyla federal hükümet tarafından geniş kapsamlı bir inceleme oluşturulmuştur. 
İnceleme, çevre ve kamu sağlığı konularını içermek üzere iş sağlığı ve güvenliğinin ötesinde asbestos 
denetimi konularını kapsamıştır. İnceleme ayrıca, asbestos eğitimi ve kamu bilinci, kaldırılması, taşınması 
ve ortadan kaldırılması konularını da ele almıştır.

Ağustos 2012’de açıklanan Asbestos Management Review Report (Asbestos Denetimi İnceleme Raporu), 
toplumun genelinde asbestos bilinci ve denetimini iyileştirmek için bir ulusal stratejik planın 
geliştirilmesini tavsiye etmiştir. İnceleme, planın denetimine yol göstermek üzere bağımsız bir ulusal 
dairenin kurulmasını tavsiye etmiştir.

Office of Asbestos Safety (Asbestos Güvenliği Ofisi), bu çalışmayı başlatmak üzere Eylül 2012’de 
kurulmuştur. Ofis, ulusal stratejik planın geliştirilmesi için ilgili kuruluşların yanı sıra eyalet ve bölge 
hükümetleriyle birlikte çalışmıştır.

Office of Asbestos Safety’nin yerini, Asbestos Safety and Eradication Agency Act 2013’ün çıkarılması ile 1 
Temmuz 2013’te Asbestos Safety and Eradication Agency almıştır. Daire ve konseyine, planı uygulama 
görevi verilmiştir.
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Ulusal Stratejik Plan

National Strategic Plan for Asbestos Awareness and Removal 2013-2018 (2013-2018 Asbestos Bilinci ve 
Ortadan Kaldırılması için Ulusal Stratejik Planı) (plan) 31 Temmuz 2013’te açıklanmıştır. Plan, türünün ilk 
örneğidir ve Avustralya’da asbestosun yok edilmesi, elden geçirilmesi ve asbestos bilinci konularında bir 
ulusal yaklaşım belirtir.

Plan, Avustralya’da asbestosla ilgili hastalıkların yok edilmesi için asbestos liflerine maruz kalmayı 
önlemeyi amaçlar. Bunu şunları yaparak başaracaktır:

 y asbestosla çalışmanın veya asbestosa maruz kalmanın doğurduğu tehlikeler konusunda kamu 
bilincini artırarak

 y asbestosun elden geçirilmesi denetlenmesinde ulusal düzeyde tutarlı en iyi uygulamayı 
geliştirerek

 y tüm ülkedeki hükümet binaları ve ticari binalarda asbestos içeren malzemelerin yerlerini ve 
koşullarını belirleyerek ve kayıt altına alarak

 y tüm Avustralya’da öncelikli hale getirilmiş ortadan kaldırma programları geliştirme doğrultusunda 
hareket ederek

 y Avustralya toplumu için, asbestosa maruz kalma riskini en aza indirmek üzere ulusal çaptaki 
araştırmaları koordine ederek

 y tüm dünyada asbestosun yasaklanması için yürütülen uluslararası önderlik rolü oynayarak.

Daire, planın hedeflerinin uygulanması için tüm hükümet düzeylerinde ve ilgili yerlerde yürütülecek 
çalışmayı koordine edecektir.

Şu anki plan dairenin www.asbestossafety.gov.au adresindeki internet sitesinde mevcuttur.

Asbestos Safety and Eradication Council (Asbestos Güvenliği ve Yok Etme 
Konseyi)

Dairenin çalışmaları Asbestos Güvenliği ve Yok Etme Konseyi (konsey) tarafından desteklenmektedir.

Konsey, federal hükümet tarafından atanan bir başkan ve dokuz üyeden oluşmaktadır. Üyeler, asbestos 
güvenliğinde, kamu sağlığında, kurumsal yönetimde deneyimleri ve uzmanlıkları veya asbestosla ilişkili 
hastalıkları (ARD’ler) olan kişilerin ve ailelerinin temsilcileri olmaları nedeniyle atanır. Bir üyelik eyaletler 
birliği temsilciliği ve dört üyelik bir eyalet, bölge veya belediye temsilciliği için ayrılmıştır.

Konsey, ulusal stratejik plan ve diğer asbestos güvenliği konularında Genel Müdür’e ve bakana 
tavsiyelerde bulunur.
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National Asbestos Exposure Register (Asbestosa Maruz Kalma Ulusal Sicili)

Daire, ilk National Asbestos Exposure Register’ı yönetir. Sicil, asbestosa veya asbestos içeren malzemelere 
maruz kalmış olabileceklerini düşünen toplum üyelerinin kaydını tutar.

İşiniz sırasında veya toplum içinde asbestosa veya asbestos içeren malzemelere maruz kaldığınızı 
düşünüyorsanız, www.asbestossafety.gov.au adresindeki internet sitemizde bir çevrimiçi formu 
doldurarak ayrıntılarınızı kaydedebilirsiniz veya enquiries@asbestossafety.gov.au adresine bir elektronik 
posta yollayarak bir elektronik form isteyebilirsiniz.

Sicilde bulunan tüm bilgiler gizli tutulur ve ayrıntılar, kesin onay alınmaksızın üçüncü şahıslara açıklanmaz.

Asbestosla ilgili gerçekler

 y Asbestos, doğal olarak meydana gelen altı mineral lifinin oluşturduğu bir gruba verilen addır

 y Bu lifler Serpantin grubuna (zebercet veya beyaz asbestos) veya Amfibol grubuna (antofilit, amosi, 
mavi asbestos, tremolit ve aktinolit veya kahverengi, gri ya da mavi asbestos) aittir

 y Asbestos, esnekliği, gerilime dayanıklılığı, ısıyı ve elektriği yalıtım özellikleri ve ucuzluğu nedeniyle 
uzun zaman çok elverişli bir mineral olarak kabul edilmiştir.

Avustralya’da asbestos kullanımı

 y Avustralya, kişi başına asbestos kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden biriydi

 y Asbestos bina ve inşaatlarda, gemicilikte ve imalat sanayisinde yaygın olarak kullanılmıştır

 y 1945 ile 1980’lerin sonları arasında yapılan evlerin tahmini olarak üçte biri, çatılar, iç duvarlar, 
tavanlar, saçaklar, dış kaplamalar, ıslak yerler ve muşamba karolar gibi alanlarda asbestos geniş 
biçimde kullanılmıştır

 y Asbestos fren balatalarının, contaların ve sızım önleyicilerin, boruların ve boru yalıtımlarının 
üretiminde geniş biçimde kullanılmıştır

 y Mavi asbestos ve amosit asbestos içeren ürünlerin üretimi ve döşenmesi 1985’te yasaklanmıştır

 y 1980’lerin sonunda bina ürünlerinde asbestos kullanımı tümden yasaklanmıştır

 y 31 Aralık 2003’te, zebercet asbestosun ithal ve her türlü kullanım yasağı yürürlüğe girmiştir.

Asbestosla ilişkili hastalıklar

 y Dünya Sağlık Örgütü (WHO), asbestos lifine maruz kalmanın kansere ve göğüs zarı hastalığı, 
asbest hastalığı, akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri dâhil çeşitli hastalıklara neden olabileceğini 
bildirmiştir

 y WHO, herhangi bir tür asbestos lifi için minimum güvenlikli maruz kalma düzeyinin olmadığını 
belirtmiştir
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 y Avustralya, kişi başına düşen asbestosla ilişkili hastalık oranında dünyada birinci sıradadır; buna,
öldürücü ve tedavisi olmayan akciğer zarı kanseri dâhildir

 y 2010’da, 642 Avustralyalı akciğer zarı kanserinden ölmüştür

 y Önümüzdeki 20 yıl içinde, tahminen 30.000 ile 40.000 arasında Avustralyalıya asbestosla ilişkili
hastalık tanısı konulacaktır.
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