
 
 

İşgücü Girdi Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2018 (29.05.2018) 
 
İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri 2015 temel yıllı olarak ilk defa bu haber bülteni ile 
yayımlanmaktadır. Haber bülteni ekinde bulunan “2015 Temel Yıllı İşgücü Girdi Endekslerine 
İlişkin Açıklama” dosyasında ve metaveri kısmında detaylı bilgi bulunmaktadır.     
   
İstihdam endeksi %6,4 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış 
istihdam endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,4 arttı. Alt 
sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,4, inşaat sektöründe %10,3 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde %6,0 arttı. 
  
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %1,0 
arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %1,9 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde %0,9 arttı. 
 
Çalışılan saat endeksi %4,8 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış 
çalışılan saat endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,6, inşaat sektöründe %9,6 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde %4,5 arttı. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 
%0,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,2, inşaat sektöründe 
%0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,2 arttı. 
 
Brüt ücret-maaş endeksi %20,7 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt 
ücret-maaş endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,7 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %21,8, inşaat sektöründe %23,6 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde %19,5 arttı. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe 
göre %6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,9, inşaat 
sektöründe %6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,5 arttı. 
 

 



 
 

Saatlik işgücü maliyeti endeksi %14,9 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik 
işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,9 
arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,1, inşaat sektöründe %13,0 
ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,3 arttı. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki 
çeyreğe göre %5,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,7, inşaat 
sektöründe %6,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,4 arttı. 
 
Saatlik kazanç endeksi %15,1 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik 
kazanç endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,1 arttı. Alt 
sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,6, inşaat sektöründe %12,8 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde %14,4 arttı. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 
%5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,6, inşaat sektöründe 
%6,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,2 arttı. 
 
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi %14,1 arttı 
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik 
kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %14,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,4, inşaat 
sektöründe %14,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,3 arttı. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir 
önceki çeyreğe göre %6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe 
%6,9, inşaat sektöründe %6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,6 arttı. 
 

 



 
 

 

 
 


