
Madde 32 – (Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.) İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı 

vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir:  

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              Eklenecek 

                                                                                                                                                                müddetler 

                         İştirakçiler                                                         Hizmetin geçtiği yerler                           Ay 

a)  Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla as-        

     keri memur ve gedikli erbaşların; (2)                      Cumhuriyet Ordusu  kadrolarında                 3 

b)  (Değişik: 4/4/1995 - 4104/1 md.) Asaleti  

Onaylanmış olmak şartıyla Adaylıkta geçirilen  

süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser,  

başkomiser, emniyet amiri,emniyet müdürleri  

ile bu ve daha yukarı maaş  ve derecelerdeki  

emniyet mensuplarının (3)          Emniyet ve polis mesleğinde                 3 

c)  Lokomotif,makinist ve ateşçilerinin;                     Lokomotif üzerinde                        6 

ç)  Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların;                       Denizde     6 

d)  Atelye, fabrika, havuz ve depolarda çalışan-       I - Çelik demir ve  pirinç döküm 

     ların;                                                                                 işlerinde;                                                   6 

                                                                                              II - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya       

                                                                                                      işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı  

                                                                                                      gerektiren başka işlerde; 

                                                                                              III - Patlayıcı maddeler yapılmasında; 

                                                                                              IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının  

                                                                                                       onarılması ve temizlenmesi işlerinde; 

                                                                                              V - Gemilerin (Sintine) lerinde ve  

                                                                                                     (Dabilbotom) gibi kapalı sarnıçlar  

                                                                                                     içindeki raspa ve boya işlerinde; 

                                                                                              VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski,  

                                                                                                         tabanca ile perçin, takım sertleştirilmesi  

                                                                                                        ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde; 

e)  Maden istihsalinde çalışanların;                               Toprak altında maden çıkartma işle 

                                                                                          rinde;                                                               6 

f) (Ek: 11/3/1954 - 6388/3 md.) Devlet  

           Tiyatrosu sanatkarlarının (1)                   Devlet Tiyatrosu sanatkarlığında              3 

g)  (Ek: 1/9/1956 - 6842/1 md; Değişik:                          Zirai Mücadele ve zira i karantina tek- 

     1/6/1967-875/1 md.) Tarım Bakanlığı Zirai                  nik ve idari işleri ile salgın, bulaşıcı, 

     Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteri-                 paraziter hayvan hastalıklarıyla mü- 

     ner Teşkilatında vazife gören memur ve                       cadele işlerinde 

     hizmetlilerin                                                                                                                         2 

h)  (Ek: 19/9/1972 - 1621/1 md.) Mesleği olan                    Mesleği icabı röntgen, radyum ve ben- 

     ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri                       zeri iyonizan radyasyon laboratuvar- 

     ve benzeri iyonizan  radyasyonlarla bilfiil                       larında. 

    çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, rad- 

     yasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan 

     radyasyonla yine bilfiil çalışan bilümum 

     personel ve yardımcıları.                                                                                                                                 3  

 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 sayılı  

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da, o zamandan beri iyonizan  

radyasyon laboratuarlarında bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

 

i)  (Ek: 11/8/1977 - 2098/2 md.) 

 

I.   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetini           Türkiye Radyo - TV Kurumu haber 

     yapan ve yürüten Daire Başkanı, Müdür, Müdür                        teleks operatörü hizmetlerinde                     3  

     Yardımcısı, Şef, muhabir, redaktör spiker, redaktör,  

      mütercim, kameraman, fotoğrafçı, ışıkçı, sesçi,  

      teknisyen, teleks operatörü                       



 

        Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek süre, 359 sayılı TRT Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

Kurumun haber hizmetlerinde bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

 

II. Basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi  

     olmak suretiyle gazetecilik yapanlardan memurluğa               Basın müşavirleri                                          3 

    girip de, meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilenler                    

                                                                              

           Yukarı ki (c,ç,d,e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanır. 

              

           Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. (a) fıkrasında yazılı olanlardan müteakip fıkralarda gösterilen hizmetler de 

çalışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiili hizmet müddeti zamlarından faydalanırlar. 

 


