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Katılan Şirketlerin Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı 

 Bu araştırma başta perakende, profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, 

enerji ve üretim sektörlerinden olmak üzere 77 şirketin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan yerli sermayeli şirketlerin oranı 

%46’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

    Araştırmaya katılan 27 (%35) şirketin çalışan sayının 1001 ve üzeri ve 15 (%20) şirketin çalışan sayısının 101-

250 kişi arasında değişerek çoğunluğu oluşturdukları görülmüştür. 
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İş Seviyelerine Göre Ücret Artış Dağılımları 

  2015 yılı ortalama ücret artışı %9 seviyesindeyken bu artışların çalışan kategorilerine 

göre dağılımı aşağıdaki gibidir : 
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 Katılımcıların %85’i yılda bir kere ücret artışı gerçekleştirirken, %15’i yılda iki kere ücret 

artışı gerçekleştirdiğini bildirmiştir.Yılda bir kere ücret artışı gerçekleştirecek olan şirketler 

genellikle bu dönemi Ocak-Mart dönemi olarak seçmektedir. Yılda iki kere ücret artışı 

gerçekleştireceğini bildiren şirketler ise ikinci artış dönemini Temmuz-Eylül dönemi olarak 

seçmektedir. Ücret artışlarındaki belirleyici kriterler ise kişinin ve pozisyonun şirket 

içindeki kritiklik/önem düzeyi, kişinin şirket içindeki ücret skalasındaki konumunu ve 

aynı/benzer görevlere piyasada verilen ücretler olarak gözlemlenmiştir. 
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Yan Hak Politikaları 

 Yan hak politikaları açısından değerlendirildiğinde katılımcı şirketlerin %57 oranında 

çalışanlarına sağlık sigortası  ve şirket aracı sağladığı, %29 oranında ise hayat sigortası 

sağladığı belirtilmiştir. Bunun yanında şirketlerin %44 oranında çalışanlarına kısa dönemli 

teşvik/performans primi (1 yıl) sağladığı gözlenirken bireysel emeklilik politikası olan 

şirketlerin oranı ise %17 seviyesindedir.  

 İkramiye ve prim gibi ücret tamamlayıcıları uygulamaları açısından 

değelendirildiğinde katılımcıların %44’ü 2015 yılında ücret tamamlayıcılarında herhangi 

bir değişiklik olmayacağını, %27’si ücret tamamlayıcılarında artış bütçelediklerini, %25’i 

şirketlerinde ikramiye,prim gibi ücret tamamlayıcı uygulamaların olmadığını ve %4’ü ücret 

tamamlayıcılarında azalma bütçelediklerini belirtmiştir. 
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Katılımcı Organizasyonlar 2015 Ortalama Ücret Artışları  

 Araştırmaya göre sektörel bazda, kimya,teknoloji,profesyonel hizmetler ve endüstri 

sektörlerinin  en yüksek artışları gösterdikleri gözlemlenmektedir.  
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