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II 
 

(Yayımlanması zorunlu olmayan tasarruflar) 
 
 

KOMİSYON 
 

Meslek hastalıkları Avrupa çizelgesine ilişkin 19 Eylül 2003 tarihli KOMİSYON TAVSİYESİ 
(C(2003) 3297) sayılı belge kapsamında bildirilmiştir) 

(AEA ile ilişkili metin) 
 

(2003/670/AT) 
 
 
AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU, 
 
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma’yı ve bu Antlaşma’nın özellikle 211. maddesini göz önünde 
tutarak, 
 
Aşağıdaki gerekçelerle: 
 
(1) Meslek hastalıkları Avrupa çizelgesinin kabulüne ilişkin 22 Mayıs 1990 tarihli ve 90/326/AET sayılı 

Komisyon Tavsiyesi (1), Meslek hastalıkları Avrupa çizelgesine ilişkin 1996 tarihli Komisyon 
Bildirimi’nde (2) de bahsedildiği üzere Tavsiye’nin I. Eki’nde belirtilen hükümlere uyum sağlamak 
için üstün bir gayret gösteren üye devletlerce geniş ölçüde uygulanmıştır. 

 
(2) 90/326/AET sayılı Tavsiyenin düzenlendiği tarihten bu yana bilimsel ve teknik ilerleme, bazı 

meslek hastalıklarının ortaya çıkışı ve ilgili neden sonuç ilişkisi konusunda daha kapsamlı bir 
kavrayışı doğurmuştur. Bu sebeple sonuç olarak meydana gelen değişiklikler yeni bir tavsiyeye, 
meslek hastalıkları Avrupa çizelgesine ve ek listesine dahil edilmelidir. 

 
(3) Üye devletlerde 90/326/AET sayılı Tavsiyenin izlenmesi ile 1990 yılından bu yana  elde edilen 

deneyim, Tavsiye’nin özellikle korumaya ve verinin toplanması ile karşılaştırılabilirliğine ilişkin 
hedeflerine bütünüyle erişilmesi için geliştirilebilecek pek çok hususun bulunduğunu 
göstermiştir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 (1) ATRG L 160, 26.6.1990, s. 39. 
2  (2) COM (96) 454 son. 
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(4) ‘İş hayatında ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak: iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin yeni bir Topluluk stratejisi 2002-2006’ (3) başlıklı Komisyon Bildirimi meslek hastalıklarının 
daha etkili bir şekilde korunmasına özel bir önem atfetmektedir. Bu tavsiye bu sebeple, Topluluk 
düzeyinde koruma için esas araç olmalıdır. 
 

(5) Yukarıda bahsi geçen Bildirim, Avrupa yönetimine ilişkin beyaz kitap (4) uyarınca evrensel 
katılıma dayalı ‘iyi yönetim’ çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesini teşvik etmek 
amacıyla özellikle kamu otoritelerinin ve sosyal ortakların da içinde bulunduğu tüm aktörlerin 
konuya dahil olmasının önemine vurgu yapmaktadır. Üye devletlere bu sebeple, tüm aktörleri 
meslek hastalıklarının etkili bir biçimde korunması için geliştirilecek tedbirlere aktif bir şekilde 
dahil etmeleri için çağrı yapılmalıdır. 
 

(6) Bildiri ayrıca, sıralanan ulusal hedeflerin, kabul edilmiş meslek hastalıkları oranlarının 
düşürülmesine yönelik bir bakışla kabul edilmesi gerektiğine değinmektedir. 
 

(7) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni bir Topluluk stratejisi hakkında 3 Haziran 2002 tarihli (2002-
2006) (5) Konsey İlke Kararı üye devletlere, özellikle oranların ortalamanın üzerinde olduğu 
sektörlerde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla bu bağlamda öngörülen 
ölçülebilir hedeflerin ulusal koşullara uydurulduğu eşgüdümlü ve uyumlu koruma politikalarını 
geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda çağrı yapmaktadır. 

 
(8) (AT) 2062/94 (6) sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulan Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın rolü, 

diğerlerinin yanı sıra, Topluluk organlarına ve üye devletlere, işçilerin sağlık ve güvenliğini 
korumak için düzenlenen politikaları formüle etme ve uygulama amacıyla gereksinim duydukları 
uygun teknik, bilimsel ve ekonomik bilgileri sağlamak ve üye devletlerdeki teknik, bilimsel ve 
ekonomik bilgileri toplamak ve dağıtmaktır. Dolayısıyla Ajans, meslek hastalıklarının 
korunmasına ilişkin bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların teatisinde önemli bir rol oynamalıdır. 

 
(9) Ulusal sağlık hizmeti sistemleri, örneğin bu hastalıklara ilişkin bilgileri ve teşhisleri geliştirmeye 

yönelik bir bakış açısıyla sağlık personelinin farkındalıklarını arttırarak meslek hastalıklarının 
korunmasına iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 (3) COM (2002) 118 son. 
4  (4) COM (2001) 428 son. 
5  (5) ATRG C 161, 5.7.2002, s. 1. 
6 (1) ATRG L 216, 20.8.1994, s. 1. 
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AŞAĞIDAKİ TAVSİYELERDE BULUNMAKTADIR:  
 

Madde 1 
 
Lehe olan ulusal kanun ve düzenlemelere halel gelmeksizin üye devletlere: 
 

1. Ek’te belirtilen Avrupa çizelgesini gecikmeksizin, tazminata ve koruyucu tedbirlere tabi 
bilimsel olarak kabul edilmiş meslek hastalıklarına ilişkin ulusal mevzuatlarına, ikincil 
düzenlemelerine veya idari kurallarına entegre etmelerini; 

 
2. işçinin I. Ek’te sıralanmamış olduğu halde niteliği ve kökeni itibariyle mesleki olduğu 

ispatlanabilen özellikle II. Ek’te sıralanan bir rahatsızlıktan muzdarip olması halinde meslek 
hastalığına ilişkin tazminat hakkını ulusal mevzuatlarına, ikincil düzenlemelerine veya idari 
kurallarına entegre etmeleri için gerekli adımları atmalarını; 

 
3. I.Ek’te belirtilen Avrupa çizelgesinde adı geçen meslek hastalıkları için tüm aktörleri aktif bir 

şekilde dahil ederek ve gerektiğinde Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı aracılığıyla bilgi, 
tecrübe ve iyi uygulamaları teati ederek etkili koruyucu tedbirler geliştirmelerini ve 
uygulamalarını; 

 
4. özellikle I. Ek’te belirtilen Avrupa çizelgesinde öngörülen kabul edilmiş meslek hastalıkları 

oranlarının düşürülmesine yönelik bir bakışla bir dizi ulusal hedef belirlemelerini; 
 

5. tüm meslek hastalığı vakalarının rapor edilmesini sağlamalarını ve sorumlu ajanlara veya 
faktörlere, tıbbi teşhise ve hastanın cinsiyetine ilişkin bilgilerin her bir meslek hastalığı vakası 
için ulaşılabilir kılınması amacıyla, meslek hastalıklarına ilişkin Avrupa istatistiklerini 
uyumlaştırma sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara uygun olarak istatistikleri I. Ek’te 
belirtilen Avrupa çizelgesine dereceli olarak uyumlu hale getirmelerini; 

 
6. II. Ek’te sıralanan hastalıkların ve mesleki nitelikteki diğer hastalıkların epidemiyolojisine 

ilişkin bilgilerin veya verilerin toplanmasına yönelik bir sistem geliştirmelerini; 
 

7. özellikle II. Ek’te sıralanan rahatsızlıklar ile işle ilgili psikososyal bozukluklar gibi mesleki bir 
faaliyete bağlı rahatsızlıklar alanında yapılan araştırmaları teşvik etmelerini; 

 
8. kendi ulusal çizelgelerine dahil meslek hastalıklarının teşhisine yardımcı olacak belgelerin, 

özellikle Komisyon tarafından yayımlanan meslek hastalıklarının teşhisine yönelik duyuruları 
dikkate alarak yaygın bir biçimde paylaşılmasını sağlamalarını; 

 
9. ulusal düzeyde onaylı meslek hastalıklarına ilişkin istatistiksel ve epidemiyolojik verileri, 

özellikle Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından kurulmuş olan bilgi ağı vasıtasıyla 
Komisyon’a sevk etmek ve ilgili taraflara sağlamak; 

 
10. meslek hastalıklarının önlenmesinde, özellikle bu hastalıklara ait tanı ve bilgiyi arttırmak 

amacıyla sağlık personelini bilinçlendirerek ulusal sağlık hizmetleri sistemleri için etkin bir rol 
geliştirmek. 
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Madde 2 

Üye devletler ulusal mevzuat veya yürürlükteki uygulamalar gereğince her bir meslek hastalığının 
kabul kriterini kendileri belirler. 
 

Madde 3 
Bu tavsiye, 90/326/AET sayılı Tavsiye yerine getirilmiştir. 
 

Madde 4 
Üye devletler 31 Aralık 2006 tarihinden önce bu Tavsiyeye cevaben almış oldukları veya almayı 
planladıkları tedbirler hakkında Komisyon’u bilgilendirmekle yükümlüdür. 
 
Brüksel’de 19 Eylül 2003 tarihinde düzenlenmiştir. 
 

Komisyon adına 
Anna DIAMANTOPOULOU 

Komisyon üyesi 
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EK I 

 
Meslek hastalıkları Avrupa çizelgesi 

 
 Bu çizelgede bahsi geçen hastalıklar doğrudan mesleğe bağlı olmalıdır.  Komisyon aşağıda listelenen 
her bir meslek hastalığının kabulü için kriter belirleyecektir: 
 
1  Aşağıdaki ajanların sebep olduğu hastalıklar: 
100 Akrilonitril 
101 Arsenik veya bileşikleri 
102 Berilyum (glucinium) veya bileşikleri  
103.01 Karbon monoksit  
103.02 Karbon oksiklorid  
104.01 Hidrosiyanik asit 
104.02 Siyanür ve bileşikleri 
104.03 İzosiyanatlar 
105 Kadmiyum veya bileşikleri 
106 Krom veya bileşikleri 
107 Cıva veya bileşikleri 
108 Manganez ve bileşikleri 
109.01 Nitrik asit 
109.02 Nitrojen oksitler 
109.03 Amonyak 
110 Nikel veya bileşikleri 
111 Fosfor veya bileşikleri 
112 Kurşun veya bileşikleri 
113.01 Sülfür oksitler 
113.02 Sülfürik asit 
113.03 Karbon disülfür 
114  Vanadyum veya bileşikleri 
115.01 Klor 
115.02 Brom 
115.04 İyot 
115.05 Flüor veya bileşikleri 
116 Petrol yağı veya petrolden türemiş alifatik veya alisiklik hidro karbonlar 
117 Alifatik veya alisiklik hidro karbonların halojenize edilmiş türevleri 
118 Bütil, metil ve izopropil alkol 
119 Etilen glikol, dietilen glikol, 1,4- bütanediyol ve glikol ile gliserolün nitratlanmış türevleri 
120 Metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, dikloropropilen eter, gayakol, etilen alkolün 

metil eteri ve etil eteri 
121 Aseton, kloraseton, bromaseton, hekzafluoraseton, metil etil keton, metil n-bütil keton, metil 

izobütil keton, diaseton alkol, mesitli oksit, 2- metilsiklohekzanon 
122 Organofosforlu esterler 
123 Organik asitler 
124 Formaldehit 
125 Nitratlanmış alifatik türevleri 
126.01 Benzen veya emsalleri (benzen emsalleri şu formül ile tanımlanır: CnH2n-6)  
126.02  Naftalin veya naftalin benzeri (naftalin benzeri aşağıdaki formülle tanımlanır: CnH2n-12) 
126.03 Vinil benzen ve divinil benzen 
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127 Aromatik hidro karbonların halojenize edilmiş türevleri 
128.01 Fenoller veya benzeri veya bunların halojenize edilmiş türevleri 
128.02 Naftoller veya benzeri veya bunların halojenize edilmiş türevleri 
128.03 Alkilaril oksitlerin halojenize edilmiş türevleri 
128.04 Alkilaril sülfonatların halojenize edilmiş türevleri 
128.05 Benzokinin 
129.01 Aromatik aminler veya aromatik hidrazinler veya bunların halojenize edilmiş, fenollü, 

azotlanmış, nitratlanmış, veya sülfonlu türevleri 
129.02 Alifatik aminler ve bunların halojenize edilmiş türevleri 
130.01 Aromatik hidro karbonların nitratlanmış türevleri 
130.02 Fenollerin veya benzerlerinin nitratlanmış türevleri 
131 Antimon ve türevleri 
132 Nitrik asit esterleri 
133 Hidrojen sülfür 
135 Diğer başlıklar altında sınıflandırılmayan organik çözücüler sonucu ortaya çıkan 

ensefalopatiler 
136 Diğer başlıklar altında sınıflandırılmayan organik çözücüler sonucu ortaya çıkan 

polinöropatiler 
2 Diğer başlıklara dahil edilmeyen maddelerin ve ajanların yol açtığı cilt hastalıkları 
201 Aşağıdakilerin sebep olduğu cilt hastalıkları ve cilt kanserleri: 
201.01 Kurum 
201.03 Katran 
201.02  Bitum 
201.04 Zift 
201.05 Antrasen veya bileşikleri 
201.06 Mineral ve diğer yağlar 
201.07 Ham parafin 
201.08 Karbazol veya bileşikleri 
 201.09 Kömürün damıtma yan ürünleri 
202 Diğer başlıklara dahil edilmeyen bilimsel olarak kabul edilmiş alerji tetikleyici veya irritatif 

maddelerin yol açtığı mesleki cilt rahatsızlıkları 
3 Diğer başlıklara dahil edilmeyen maddelerin ve ajanların solunması yoluyla meydana gelen 

hastalıklar 
301 Solunum sistemi hastalıkları ve kanserler 
301.11 Silikozis 
301.12 Akciğer tüberkülozu ile birlikte silikozis 
301.21 Asbestoz 
301.22 Asbestoz tozunun solunması sonrası meydana gelen mezotelyoma 
301.31 Silikat tozlarının yol açtığı pnömokonyozlar 
302 Bronş kanseri şeklinde ortaya çıkan asbestoz komplikasyonu 
303 Sinterlenmiş metallerden çıkan tozların yol açtığı bronkopulmoner rahatsızlıklar 
304.01 Dış kaynaklı alerjik alveolitler 
304.02 Pamuk, keten, kenevir, hint keneviri, sisal ve küspeden çıkan tozların solunması sonucu 

ortaya çıkan akciğer hastalıkları 
304.04 Kobalt, kalay, baryum ve grafitten çıkan tozlatın solunması sonucu ortaya çıkan solunum 

rahatsızlıkları 
304.05 Sideroz 
305.01 Odundan çıkan tozlar sonucu ortaya çıkan üst solunum yolları kanserli hastalıkları 
304.06 İşin doğasından ileri gelen ve alerjiye neden olduğu devamlı olarak kabul edilmiş maddelerin 

solunması sonucu ortaya çıkan alerjik astımlar 
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304.07 İşin doğasından ileri gelen ve alerjiye neden olduğu devamlı olarak kabul edilmiş maddelerin 
solunması sonucu ortaya çıkan alerjik rinitler 
306 Solunum kısıtı yaratan asbestozun yol açtığı plevra fibrotik hastalıklar 
307 Yeraltı kömür madenlerinde çalışan madencilerde görülen kronik obstrüktif bronşit 
308 Asbestoz tozunun solunması sonrası meydana gelen akciğer kanseri 
309 Alüminyum veya bileşiklerinden çıkan tozların veya dumanın yol açtığı bronkopulmoner 

rahatsızlıklar 
310 Basit cüruflardan çıkan tozların yol açtığı bronkopulmoner rahatsızlıklar 
4 Bulaşıcı ve parazitik hastalıklar 
401 Hayvanların ve hayvan kalıntılarının insana bulaştırdığı bulaşıcı ve parazitik hastalıklar 
402 Tetanoz 
403 Bruselloz 
404 Viral hepatit 
405 Tüberküloz 
406 Amebiyazis 
407 Hastalığın korunması, sağlık bakımı, ev yardımları ve enfeksiyon riskinin kanıtlandığı diğer 
benzer faaliyetler çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan diğer bulaşıcı hastalıklar 
5 Aşağıdaki ajanların sebep olduğu hastalıklar: 
502.01 Isı radyasyonu sonucu oluşan katarakt 
502.02 Ultraviyole radyasyona maruz kalma sonrası ortaya çıkan konjunktival rahatsızlıklar 
503 Gürültü sonucu ortaya çıkan hipoakuzi veya sağırlık 
504 Hava sıkıştırması veya boşaltması sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
505.01 Mekanik titreşim sonucu ortaya çıkan osteoartiküler el ve bilek hastalıkları 
505.02 Mekanik titreşim sonucu ortaya çıkan anjiyonörgtik hastalıklar 
506.10 Basınca bağlı periartiküler kesecik hastalıkları 
506.11 Prepatellar ve alt pateller bursiti 
506.12 Dirsek bursiti 
506.13 Omuz bursiti 
506.21 Tendon şetlerinin aşırı zorlanmasına bağlı hastalıklar 
506.22 Peritendinyumun aşırı zorlanmasına bağlı hastalıklar 
506.23 Kas ve tendon insersiyonlarının aşırı zorlanmasına bağlı hastalıklar 
506.30 Uzun süreli diz çökme veya çömelme pozisyonunda yapılan iş sonrası ortaya çıkan menüsküs 

lezyonları 
506.40 Basınca bağlı sinir felci 
506.45 Karpal tünel sendromu 
507 Madenci nistagmusu 
508 İyonlaştırıcı radyasyon sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
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EK II 
 
Bildirime tabi olması gereken ve ileri safhada Avrupa çizelgesinin I. Ek’ine dahil edilebilecek 
mesleki niteliğinden şüphe duyulan hastalıklara ilişkin ek liste 
 
2.1 Aşağıdaki ajanların yol açtığı hastalıklar: 
2.101 Ozon 
2.102 I. Ek’in 1.116 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki alifatik hidro karbonlar 
2.103 Difenil 
2.104 Dekalin 
2.105 Aromatik asitler — aromatik anhidritler veya bunların halojenize edilmiş türevleri 
2.106 Difenil oksit 
2.107 Tetrahidrofuran 
2.108 Tiyofen 
2.109 Metakrilonitril  

Asetonitril 
2.111 Tiyoalkol 
2.112 Merkaptanlar ve tiyoeterler 
2.113 Talyum veya bileşikleri 
2.114 I. Ek’in 1.118 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki alkoller veya bunların halojenize 

edilmiş türevleri 
2.115 I. Ek’in 1.119 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki glikoller veya bunların halojenize 

edilmiş türevleri 
2.116 I. Ek’in 1.120 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki eterler veya bunların halojenize 

edilmiş türevleri 
2.117 I. Ek’in 1.121 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki ketonlar veya bunların halojenize 

edilmiş türevleri 
2.118 I. Ek’in 1.122 başlığı altında atıfta bulunulanlar dışındaki esterler veya bunların halojenize 

edilmiş türevleri 
2.119 Fürfürol 
2.120 Tiyofenoller veya bileşikleri veya halojenize edilmiş türevleri 
2.121 Gümüş 
2.122 Selenyum 
2.123 Bakır 
2.124 Çinko 
2.125 Magnezyum 
2.126 Platin 
2.127 Tantal 
2.128 Titanyum 
2.129 Terpenler 
2.130 Boranlar 
2.140 Sedef tozu solunması sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
2.141 Hormonal maddeler sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
2.150 Çikolata, şeker ve un sanayisinde yapılan işle bağlantılı diş çürükleri 
2.160 Silisyum oksit 
2.170 Diğer başlıklar altında sınıflandırılmayan polisiklik aromatik hidro karbonlar 
2.190 Dimetilformamit 
2.2 Diğer başlıklara dahil edilmeyen maddelerin ve ajanların yol açtığı cilt hastalıkları 
2.201 I. Ek’te öngörülmemiş alerjik veya orto-alerjik cilt rahatsızlıkları 
2.3 Diğer başlıklara dahil edilmeyen maddelerin solunması sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
2.301 Avrupa çizelgesine dahil edilmeyen metallerin sebep olduğu akciğer fibrozisi 
 



L 238/28      EN                     Avrupa Birliği Resmi Gazetesi         25.9.2003 

 
2.302 Aşağıdakilere maruz kalınmasıyla bağlantılı bronkopulmoner rahatsızlıklar: 

- is 
- katran 
- bitumen 
- zift 
- antrasen veya bileşikleri 
- mineral ve diğer yağlar 

2.304 İnsan yapımı mineral liflerin yol açtığı bronkopulmoner rahatsızlıklar 
2.305 Sentetik liflerin yol açtığı bronkopulmoner rahatsızlıklar 
2.307 I. Ek’te sıralanmamış tahriş edici maddelerin yol açtığı solunum rahatsızlıkları, özellikle astım 
2.308 Asbestoz tozunun solunması sonrası ortaya çıkan larinks kanseri 
2.4 I. Ek’te tanımlanmamış bulaşıcı ve parazitik hastalıklar 
2.401 Parazitik hastalıklar 
2.402 Tropikal hastalıklar 
2.5 Fiziksel ajanların yol açtığı hastalıklar 
2.501 Spinöz prosesin aşırı zorlanmasına bağlı avülsiyon 
2.502 Tüm bedenin titreşmesi sonucu tekrarlanan dikey etkilerin meydana getirdiği disk ile 

bağlantılı vertebral kolon hastalıkları 
2.503 İşle bağlantılı aralıksız vokal efor sonucu meydana gelen ses telleri nodülleri 
 
 


