
Türkiye’de, çalışanların finansal 
durumlarıyla ilgili endişeleri artıyor
Türkiye’de, çalışanlar kısa vadeli ve uzun 
vadeli finansal durumlarına odaklanmış 
durumda.

%47

%46

“Mevcut finansal durumum 
için endişeleniyorum.”

%60 “Finansal 
güvenliğim önümüzdeki 
2-3 yıl içinde benim için 
en önemli konu.”

“Gelecekteki finansal durumum 
için endişeleniyorum.”

Finansal  
kaygıların etkisi

%14 Ayın sonunu zor getiriyor %77
%11 Kişisel Borç   %48
%13 Hane giderlerini ödüyor  %64

          Finansal duruma etkisi:

          İşyerine etkisi:

%3.3  Devamsızlık %5.2
%12 Para endişesinin etkisi %60
%9  Yüksek stres altında çalışma  %35

%47 Çalışanlar, finansal sorunların hayatlarını 
olumsuz yönde etkilediğine inanıyor.
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Zorlukta

Finansal karar verme ve önceliklerini anlama

%25
Savurganlar

%15
Aktif Dengeyi 
Koruyanlar

 
%34
Bütçeciler

%26
Reaktif Dengeyi 
Koruyanlar Çalışanların  %66’ sı anlık finansal kararlar alıyor.

24bin TL - 4bin TL'den daha az

24bin TL - 4bin TL

48bin TL veya daha fazla
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34 14 26 26 
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Bütçeciler Aktif Reaktif Savurganlar
Finansal karar verme: kim etkileniyor?
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Employers plan to take a more active role
Expanding focus on financial well-being*

Çalışanlara nasıl yardımcı olunabilir?

Mali sorunlarla mücadele eden 
işgücü segmentlerini tanımlamak 
ve odaklanmak.

Çalışanlara gelecekle ilgili bakış 
açılarını ve değişim için gördükleri 
engelleri sormak.

Kişisel finansal konulara duyarlı 
olmak için farklı araçlar sunmak ve 
tasarruf etmeyi teşvik etmek.

İşverenlerin %70’i, çalışanlarının kişisel 
finansal durumlarını daha iyi yönetebilmeleri için daha 
aktif bir rol almayı düşünüyor.

İşverenlerin %18’si, 
finansal well-being programlarını 
uygulama eğiliminde.

İşverenlerin %62’si, 
emeklilik yan haklarını sağlıyor 
ya da önümüzdeki 3 yıl içinde 
sağlamayı planlıyor. 

$

*Kaynak: 2017 Küresel Yan HakTrendleri Araştırması


