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raporumuz hakkında...
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Raporumuzun Kapsamı
Üst düzey yöneticilerimizle yaptığımız strateji çalıştayında 
öncelikle yönetmemiz gereken sürdürülebilirlik konularını 
gözden geçirdik. Bu konuları tespit ederken Türkiye’deki 
tüm restoranlarımızı ve tedarikten ürünü müşterilerimize 
sunma aşamasına kadar olan süreci hiçbir kısıtlama 
yapmadan dikkate aldık.

Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 
1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki 
performansımızı içeriyor.

Raporumuzun Prensipleri 
Raporumuzu hazırlarken, küresel düzeyde kabul 
görmüş GRI Küresel Raporlama Girişimi (Global 
Reporting Initiative) G3.1 Sürdürülebilirlik
Raporlaması Rehberi’nin standart açıklamalarını ve
ilgili göstergelerini temel aldık. Raporumuzu, GRI’nın 
önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve 
bütünlük prensiplerine uygun olarak hazırladık.
www.globalreporting.org 

Gelecek Raporumuz 
2014 yılındaki sürdürülebilirlik performansımıza ait 
raporumuzu 2015 yılında yayınlamayı planlıyoruz.

McDonald’s Türkiye olarak yayınladığımız ikinci sürdürülebilirlik 
raporumuz ile ekonomik, çevresel ve sosyal unsurları içeren 
performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve 
diğer paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz.

Düzenli olarak hazırlamayı planladığımız bu raporu, etkilerimizi 
yönetmek üzere atacağımız adımları her yıl paylaşacağımız bir iletişim 
aracı olarak tasarladık.
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paydaşlarımıza 
   mesajımız...

Değerli Paydaşlarımız,

McDonald’s Türkiye’de, sadece kârlılığın değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı 
yönetimin değer yarattığı bir iş yapma biçimini deneyimliyoruz. 

Hissedarlarımıza verdiğimiz ticari taahhütlerimizi yerine getirirken, gerçekleştirdiğimiz 
tüm faaliyetlerimizi sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı önceliklendiren 

bir yaklaşımla yürütüyoruz.

2013 yılı McDonald’s Türkiye için dinamik bir dönem oldu. Yeni restoran ve 
ürünlerimizle bir yandan %30 civarında büyüme kaydederken, diğer yandan sosyal 
ve çevresel sorumluluklarımızı da yerine getirerek çalışanlarımız, müşterilerimiz ve 
faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşamakta olan toplum başta olmak üzere, tüm 

paydaşlarımızın yararına değer yaratmaya devam ettik. 

McDonald’s Türkiye, satış hacmi ve iş birliği yaptığı sektörler itibarıyla, ülkemizin 
ekonomisinde önemli bir rol üstleniyor. 2013 yılında da restoranlarımızda sunulan 

ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin %99’unu yerel olarak, 
Türkiye’deki tedarikçilerden temin etmeye devam ettik. 

Tedarikçilerimiz ile yıllık iş hacmimiz 2013 yılında 
13 milyon dolar artarak 108 milyon dolara ulaştı. 

2013 yılında restoran sayımız %12 artışla 231’e ulaşırken, 
işletmeci oranımız da %7 artışla 54’e ulaştı.
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Sosyal Performansımız
Sosyal performansımızın en önemli unsurlarının 

başında, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık, 
güvenlik ve mutluluğunu gözetmek geliyor. 

Çalışanlarımızın mutluluğunun, müşterilerimizi 
memnun etmenin başlıca şartlarından 

biri olduğuna inanıyoruz. Hedeflerimize, 
enerjilerinden güç aldığımız çalışanlarımızla 

ulaşacağımızı biliyoruz. Gücümüzü küresel ve 
yerel McDonald’s standartlarının benimsendiği 

şeffaf çalışma ortamımızdan ve yeniliklere odaklı 
yaklaşımımızdan alıyoruz. Çalışanlarımızın 

memnuniyetini yakından izliyor ve gelişimleri 
için yatırım yapıyoruz. 2013 yılı eğitim alanında 

yaptığımız yatırımların öne çıktığı bir dönem oldu.

McDonald’s standartlarının birinci hedefi 
gıda güvenliğidir. Tüm ürünlerimizi, en taze 

ve birinci sınıf malzemelerle hazırlıyoruz. 
Ürünlerimizde kullandığımız malzemeleri, 

üretildiği tarladan ya da çiftlikten müşterimizin 
tepsisinde sunulduğu ana kadar, her aşamasında 

izliyoruz. Müşterilerimizin dengeli beslenmesi 
için onlara kendi kişisel beslenme ihtiyaçlarına 

uygun, yüksek kaliteli, lezzetli ürün alternatifleri 
sunuyoruz.

Sosyal performansımızın bir diğer ayağını, 
topluma katkı çalışmaları oluşturuyor. McDonald’s 

Çocuk Vakfı çalışmalarına aktardığımız yaklaşık 1,5 
milyon dolar kaynakla, bugüne dek aile odaları, 

hastane ilköğretim derslikleri, hastane oyun 
alanları ve çocuk servisleri tefrişi projelerimizle 

200 bine yakın çocuğa fayda ulaştırdık. Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep’ten sonra Sağlıklı 

Göz ve Eğitimde Başarı Projesi’ni 2013 yılında 
Adıyaman’da gerçekleştirdik. 

Çevresel Performansımız
Çevresel etkilerimizi enerji ve suyu verimli 
kullanarak ve atıklarımızı en doğru şekilde 
bertaraf ederek yönetiyoruz. Restoranlarımızda 
aldığımız önlemler sayesinde, raporlama 
döneminde hem elektrik hem de su tüketimimiz 
restoran artış oranımızla paralel bir artış gösterdi. 
Restoranlarımızda kızartma amaçlı kullandığımız 
yağ, Türk Gıda Kodeksi’nde belirlenmiş tüm kalite 
kriterlerine ait limitler dahilinde kullanımdan 
çıkartılıp lisanslı atık yağ toplama firmasına teslim 
edildi. Anlaşmalı olduğumuz lisanslı kuruluş %42 
oranında ambalaj atığını bizim adımıza topladı 
ve onaylı geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinde 
değerlendirildiğini belgeledi.

Değerli Paydaşlarımız,
Sorumlu ve sürdürülebilir iş yapış şeklimizi örnek 
uygulamalarımızla aktardığımız raporumuzla 
tüm paydaşlarımıza katkıda bulunduğumuza 
inanıyoruz.

McDonald’s Değerleri’ni, McDonald’s’ın küresel 
vizyonunu ve Anadolu Grubu’nun ilkelerini temel 
alarak tüm paydaşlarımızın taleplerine cevap 
verme kararlılığımızı sürdürecek ve kurumsal 
sorumluluk anlayışımızı daha da yaygınlaştırarak 
sürdürülebilirlik çalışmalarımıza önümüzdeki 
dönemlerde de devam edeceğiz.

İletişim araçlarımızdan biri olarak tasarladığımız 
sürdürülebilirlik raporumuzu incelemenizi, soru ve 
önerilerinizi bize ulaştırmanızı arzu ediyoruz.

Saygılarımla,

Dilek Dölek
Genel Müdür
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rakamlarla                    McDonald’s 
                                Türkiye...
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kurumsal profilimiz...

231
restoran ve

27
yıldır

Türkiye’nin

39
şehrinde 

14
McD Café® ile
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Restoran Ürünlerimiz

14  Etli sandviç 
5     Tavuklu sandviç
3     Salata
6     Kızartma ve atıştırmalık
9     Kahvaltı menüsü
15  İçecek
14  Tatlı

Restoranlarımızın Yönetimi

54    İşletmeci
177 Anadolu Restoran İşletmesi

McD Café® 
Ürünlerimiz

29  İçecek
17  Tatlı

14
McD Café® ile

%23
İşletmeci restoran 

oranımızla
hizmet veriyoruz.

günde ortalama

300Bin
müşterimize

yaklaşık 

5 Bin
çalışanımızla
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sürdürülebilirlik profilimiz...

ekonomik

%99
Ürünlerimizdeki 
yerel malzeme 

tedarik oranımız

108
Milyon USD

Tedarikçilerimiz ile 
yıllık iş hacmimiz

100
Milyon+ USD

Tedarikçilerimizin 
bugüne kadar Türkiye’de 

yaptıkları toplam 
yatırım
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Ambalaj atıklarımız karşılığında 
lisanslı kuruluşun yaptığı geri 
dönüşüm oranı

Kullandığımız yağların geri 
kazanım oranı

201320122011

%42%40%38

%30çevresel

sosyal

1,5
Milyon USD
McDonald’s Çocuk Vakfı’nın 

toplumsal yatırımları

15Bin+
Tedarikçilerimizle 

birlikte yarattığımız 
toplam istihdam 

200Bin
Çocuk

22 Yerleşim Merkezinde 
McDonald’s Çocuk Vakfı’nın 

çalışmalarıyla ulaştığımız 
çocuk sayısı
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Aydın

     Yozgat
Kırıkkale

Amasya
Çorum

Çankırı

Kastamonu

  Burdur

Manisa
Afyon

Kütahya

Bilecik

Adana

Bursa

Denizli

Gaziantep

Kayseri

Kocaeli

Konya

Samsun

Ankara

Antalya

SakaryaYalova
Bolu

Düzce

Sinop

Ordu

Çanakkale

Balıkesir

Tokat

Sivas

Aksaray

Karaman

Malatya

Edirne

Kırklareli

Osmaniye

Hatay

Karabük

Bartın

Mersin

Isparta

101

7
3

1

1

1 3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

5

4

13

18

8

5

11

1

1

2

2
2

3

9

2

2

1

Kilis

Zonguldak

McD Café®

Dünyada 32 ülkede 1.300’den fazla restoranda faaliyet gösteren kahve zinciri McCafé®, 
Türkiye’de McD Café® adıyla 2012 yılında hizmet vermeye başladı. 

McD Café®’lerde içilen her bir kahve için özenle seçilmiş, kusursuz %100 Arabica kahve 
çekirdekleri kullanıyor ve deneyimli baristalarımız tarafından mükemmel kıvam, 
aroma ve sıcaklık dengesi yaratılarak müşterilerimize sunuyoruz.

McDonald’s müşterilerinin restoranlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, onları gerçek 
ve kaliteli kahve keyfi ile buluşturmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Adana’da yeni açılan ve 
bazı restoranlarımızda korner olarak hizmet vermeye başlayan McD Café®’lerin sayısı 
2013 yılında 14’e ulaştı. 

restoranlarımız ve café’lerimiz
McDonald’s Türkiye illere göre restoran sayıları
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   Siirt
Batman

Mardin

Kars

Ardahan

Diyarbakır

Erzurum

TrabzonGiresun
Rize

Artvin

Adıyaman

Tunceli Bingöl

Erzincan

Bayburt

Van

Hakkari

3

1

1

1

1

1

1 Bitlis

2012
Sabiha Gökçen Havaalanı
Levent
Torium AVM
Sultanahmet
Merter
Süreyyapaşa
Başakşehir

2013
Ataşehir 
Ankara Batıkent 
Acıbadem
Gültepe NEF
Antalya Cumhuriyet
Adana Galleria
Şekerpınar
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McDonald’s Türkiye’de tüm faaliyetlerimizi, 
etik standartlarımıza bağlı kalarak, 
sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle ve 
tüm paydaşlarımıza değer yaratma vizyonu ile yürütüyoruz. 

yönetim 
yaklaşımımız...
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2014 yılı Nisan ayında, LACP (League of American 
Communications Professionals - Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi) tarafından düzenlenen ‘2013/14 
Spotlight Awards’ – değerlendirmesinde, McDonald’s 
Türkiye 2012 Sürdürülebilirlik Raporu, tüm sektörleri 
içeren değerlendirmede 100 üzerinden 99 puan alarak 
ve Dünyanın En İyi Sürdürülebilirlik Raporu seçilerek, 
birincilik ödülü olan Platin Ödüle layık görüldü. 
Raporumuz aynı zamanda 1.500’ün üzerindeki 
başvuru arasından ACP jürisi tarafından En İyi 10. 
İletişim Malzemesi seçildi.

LACP Spotlight Awards Platinum 
Award, ABD, 2013/14

En İyi Sürdürülebilirlik Raporu 
(Birincilik Ödülü)

McDonald’s Türkiye 2012 
Sürdürülebilirlik Raporu 

McDonald’s Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik 
raporu’na ABD’den iletişim ödülü
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İşimizin temelinde misafir memnuniyeti yer alır...
Misafirlerimiz varlığımızın nedenidir. 

Amacımız, her zaman her bir misafirimize kalite, servis, temizlik ve değer sunmaktır.

Çalışanlarımıza değer veririz...
Çalışanlarımızın sürekli gelişmelerine yönelik fırsat sağlarız. 

Eğitir, lider olarak yetiştirir ve başarılarını ödüllendiririz.

McDonald’s sistemine güveniyoruz...
McDonald’s Sistemi’nin üç temel ayağı; çalışanlar, işletmeciler ve tedarikçilerdir. 
Bu sacayağının arasındaki ilişki dengesi McDonald’s sisteminin kilit noktasıdır. 

İşimizi yaparken etik değerleri göz önünde bulundururuz...
McDonalds’ta işleri doğrulukla, dürüstlükle ve bir bütünlük içerisinde yürütürüz. 
Tüm çalışanlar davranışlarından ve faaliyetlerinden bireysel olarak sorumludur.

Topluma karşı duyarlıyız...
McDonald’s Çocuk Vakfı’na destek oluyor, şirketimizin sorumlu bir sosyal vatandaş, 

tüm restoranlarımızın bulundukları bölgede iyi ve duyarlı birer komşu olması ve misafirlerimizin 
daha iyi bir toplum ve dünyada yaşaması için kaynaklarımızı ve gücümüzü kullanıyoruz.

İstikrarlı bir şekilde büyüyoruz...
McDonald’s Türkiye’nin her bölgesinde istikrarlı bir şekilde gelişiyor. 
Bu gelişim doğrultusunda her zaman misafirlerimize odaklanıyor ve

sistemimizin sağlıklı yapısını koruyoruz.

Sürekli gelişim için kaynaklarımızı seferber ediyoruz...
Değişen müşteri, çalışan ve sistem ihtiyaçlarını görmeyi ve yanıtlamayı amaçlayan, 

bu amaçla kendini sürekli geliştiren bir kurumuz. 
Her zaman yenilikçi ve öncüyüz.

McDonald’s değerleri
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Dünyanın her köşesinden milyonlarca 
insanın McDonald’s’ı tercih etmesinin 
önemli bir nedeni, 1954 yılında Ray 
Kroc’un oluşturduğu McDonald’s 
Standartları’dır. O günden bugüne, 
McDonald’s sistemini geliştirmeye 
yönelik her adım, bu standartlar 
etrafında şekillenir. McDonald’s’ın 
farkını, tüm dünyadaki McDonald’s 
restoranlarında aynı şekilde uygulanan 
bu standartlar ortaya koyar. 

Müşteri Memnuniyeti
McDonald’s Standartları’nı destekleyen tüm 
uygulamalarımıza ek olarak, toplumsal duyarlılık 
kapsamında çevre ve hayvan sağlığı standartlarına 
uygunluk sağlıyor, sürekli ve ayrıntılı kontroller 
yapıyoruz. Misafirlerimizle kişisel olarak ilgileniyor 
ve memnuniyet indeksi ile performansımızı takip 
ederek müşterilerimizin memnuniyetini en üst 
seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Misafir Memnuniyet Fırsat İndeksi
2013 sonu indeksimiz 2012’ye oranla yaklaşık 3 puan 
iyileşme göstererek %10,4 civarında gerçekleşti. 
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McDonald’s standartları

Nasıl Sağlıyoruz?

KALİTE
Üstün gıda güvenliğini gözeten, tarladan tepsiye izlenebilir 
uygulamalarımızla

SERVİS
Hızlı, doğru, dostça

TEMİZLİK
Çalışanlarımızın, restoranlarımızın ve 
çevresinin temizliği ile

DEĞER
Taze, sıcak ve lezzetli ürünleri, keyifli bir ortamda, 
en hoş şekilde ve en uygun fiyatlarla sunarak

ŞEFFAFLIK
Tüm değer zincirimizdeki sürdürülebilir uygulamalarımızla

ÖNCÜLÜK
Sektörümüzde her alandaki yenilikçi uygulamalarımızla
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kurumsal yönetim...

Etik İş Uygulamaları
Çalışanlarımızın sorumluluk ve davranış kurallarını 
tespit eden Anadolu Grubu’nun ve McDonald’s’ın 
Çalışan El Kitabı (çalışma ilkeleri) mevcuttur. Bu el 
kitabında çalışanlarımızın ortaklar kurulu/işveren, 
çalışanlar ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm 
paydaşlarla ilişkilerini düzenleyen kurallar yer alır. 

Bu kitap, işe yeni giren her çalışana İnsan Kaynakları 
Departmanımız tarafından verilir ve şirket 
oryantasyonu sırasında detayları açıklanır. Ayrıca 
şirket ve çalışan kuralları ile ilgili yönetmelikler, 
çalışanların ulaşabileceği ortak bir dijital alanda 
yer alır. 

Anadolu Grubu Çalışan El Kitabında yer alan etik 
kurallar hakkındaki bilgilerin yanı sıra, etik ile ilgili 
şikayet bildirim mekanizmamız da mevcuttur. 
Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında 
tanımlanan süreçte, tüm çalışanlarımız şirket 
genelindeki veya diğer Anadolu Grubu şirketleri 
içinde karşılaştığı uygunsuzlukları e-posta, posta 
ya da özel telefon hattını kullanarak şirketimizin 
Etik Kurul Başkanlığı’na iletebilirler. 

Uygunsuzluk konuları; kanunsuz uygulamalar, 
Anadolu Grubu ve şirket prosedürlerine aykırı 
uygulamalar ve suistimaller, etik olmayan 
uygulamalar ve savurganlık başlıklarında incelenir. 
Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği, paydaş tanımı 
altında tedarikçileri de kapsar.

Sorumlu Pazarlama
Tüm dünyadaki McDonald’s ofis ve restoranlarında 
geçerli olan, Altın Kemer Kodları (The Golden 
Arches Code) ve Anadolu Grubu’nun etik kodları 
çerçevesinde sorumlu pazarlama ve iletişim 
ilkelerini benimsiyor ve bu standartlar ile 
özdenetim uyguluyoruz.

Tüm iletişim çalışmalarımızda ürünlerimizin aşırı 
tüketimini teşvik etmemeye özen gösteriyor, 
çocuklara yönelik iletişim faaliyetlerimizde 
McDonald’s küresel organizasyonu tarafından 
belirlenmiş mesaj, görsel kullanım standartları 
ve prensiplerini esas alıyoruz. (Çocuklara Yönelik 
Küresel Pazarlama Kılavuzu Global Guidelines for 
Children’s Marketing)

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %83’ü diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye tüm iş süreçlerini şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik 
ve sorumluluk (kurumsal yönetim) ilkelerine bağlı şekilde yönetir.’’
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stratejik 
sürdürülebilirlik 
konularımız
Raporlama döneminde üst düzey yöneticilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz strateji çalıştayı 
ve tüm çalışanlarımızın katılımına açık olan 
sürdürülebilirlik anketi ile değer zincirimizdeki 
sürdürülebilirlik etkilerimizi gözden geçirdik.

Strateji çalıştayında yöneticilerimizle yaptığımız 
değerlendirmeler sonucunda, şirketimiz için 
stratejik öneme sahip konuları ekonomik, 

çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik, 
önceliklendirdik. Çalışanlarımızdan aldığımız 
geri bildirimleri de dikkate alarak McDonald’s 
Türkiye Sürdürülebilirlik Matrisi’ni güncelledik. 
Gelecek raporlama döneminde paydaş katılım 
çalışmaları sürecine, iç paydaşlarımıza ek olarak 
tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dahil etmeyi 
hedefliyoruz.

McDonald’s Sürdürülebilirlik Matrisi
(Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.)
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McDonald’s Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibarî, Yasal, Finansal, Operasyonel)

• GIDA GÜVENLİĞİ

YÜKSEK

DÜŞÜK

• İŞ SAĞLIĞI ve 
     GÜVENLİĞİ

• TERCİH EDİLEN 
      İŞ YERİ OLMAK

• DENGELİ BESLENME

• TOPLUMA GERİ VERMEK

• TEDARİK ZİNCİRİ 
      YÖNETİMİ

• EKONOMİYE KATKILAR

• SU YÖNETİMİ

• ENERJİ VERİMLİLİĞİ

• ATIK YÖNETİMİ

Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz açısından daha yüksek öneme sahip ve şirketimizin yasal, finansal 
ve operasyonel performansını ve dolayısıyla itibarını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyebilecek konular yer alıyor. Bu konular, 
raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını oluşturuyor ve şirketimizin performansını rapor içinde, verilerle detaylı olarak aktarıyoruz. 
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Paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden etkilenebilecek 
ve aynı zamanda kararlarıyla işlerimiz üzerinde 
etkileri olabilecek kişiler, gruplar ya da kurumlar 
olarak tarif ediyoruz. McDonald’s olarak çeşitli 
platformlarda kilit paydaşlarımızı faaliyetlerimizle 
ilgili bilgilendiriyor ve fikirlerini alıyoruz.

Üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Stratejisi 
Gözden Geçirme Çalıştayı’nda tüm paydaşlarımızı 
gözden geçirdik, stratejik konularımız çerçevesinde 
önceliklendirdik. Kilit paydaşlarımızın başında yer 
olan çalışanlarımıza sürdürülebilirlik farkındalık 
anketi aracılığıyla yeniden ulaşarak, şirketimizin 
sürdürülebilirlik etkileri hakkındaki görüşlerini 
topladık. Bu görüşlere raporumuzun ilgili başlıkları 
altında yer verdik.

paydaşlarımızla iletişim...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %80’i diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin öncelikli paydaşlarının fikir, öneri veya 
beklentilerini öğrenebileceği düzenli iletişim platformları yeterlidir.’’

MÜŞTERİLERİMİZ
ÇALIŞANLARIMIZ

TEDARİKÇİLERİMİZ

İŞLETMECİLERİMİZ

ORTAKLARIMIZ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

McDONALD’S TÜRKİYE

MEDYA MENSUPLARI

HÜKÜMET, DÜZENLEYİCİ KURUMLAR,
 YEREL YÖNETİMLER

McDONALD’S CORPORATION

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI

POTANSİYEL ÇALIŞANLAR,
ÖĞRENCİLER, STAJYERLER 

ÜNİVERSİTELER VE AKADEMİK ÇEVRE 
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Paydaşlarımız ve İletişim Platformlarımız
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değer zincirimizdeki 
sürdürülebilirlik etkilerimiz

MALZEME ÜRETİMİ
Gıda Güvenliği

MALZEME TEDARİĞİ
Tedarik Zinciri Yönetimi

Ekonomiye Katkı

ÜRÜNLERİN 
HAZIRLANMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği
Su Yönetimi

Enerji Verimliliği
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YÖNETİM
Kurumsal Yönetim
Ekonomiye Katkılar

Tercih Edilen İş Yeri Olmak
Topluma Geri Vermek

ÜRÜNLERİN SUNUMU
Gıda Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Atık Yönetimi

ÜRÜNLERİN TÜKETİMİ
Dengeli Beslenme

TÜKETİM SONRASI
Atık Yönetimi
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ekonomik 
performansımız...
Türkiye’deki McDonald’s restoranlarında sunduğumuz ürünlerin ve ambalaj 
malzemelerinin %99’unu yerel olarak Türkiye’de bulunan tedarikçilerden 
temin ediyoruz. Şirketimiz, Türkiye’de iş birliği yaptığı yerli üreticilerin dünya 
ile rekabet edebilir üretim standartlarına ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. 
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2012 2013

McDonald’s, büyük satış hacmi ve çok sayıda 
sektörle ilişkide olması sebebiyle faaliyet 
gösterdiği ülkelerin ekonomilerine kayda değer 
katkılar sağlıyor. Malzeme ve ürün üreticilerinden 
mimarlara, çiftçilerden inşaat firmalarına, 
birbirinden çok farklı alanlardaki kişi ve kuruluştan 
ürün ve hizmet tedarik ediyor. 

2013’de restoranlarımızda sunulan ürünlerin ve 
ambalaj malzemelerinin %99’unu yerel olarak, 

Türkiye’deki tedarikçilerden temin etmeye devam 
ettik. Tedarikçilerimiz ile yıllık iş hacmimiz 2013 
yılında 108 milyon dolara ulaştı. 

2013 yılında restoran sayımız %12 artışla 231’e 
ulaşırken, işletmeci sayımız da %7 artışla 54’e 
ulaştı. 2013 yılında yaklaşık %30 büyüme kaydettik 
ve bağlı bulunduğumuz APMEA bölgesinde 37 
ülke arasında restoran satışlarını en çok artıran 
ülke ödülünü kazandık. 

McDonald’s sayesinde 
Türkiye’de yatırım yapan firmalar;
McCormick - Sos tedarikçisi 
East Balt - Ekmek üreticisi 
HAVI - Lojistik tedarikçisi 

McDonald’s Türkiye Malzeme Kullanımı (ton)

Süt ve Süt Ürünleri  (milyon litre)

Ekmek (milyon adet)

McDonald’s sistemi ve ekonomiye katkı...

4,45

48,47

983

1.730

3.673

8.708
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7.930
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McDonald’s’ın 2013’de Dünyadaki 
En İyi İşletmecisi Türkiye’den
McDonald’s’ın 1976 yılından bu yana dünya 
çapında en iyi McDonald’s restoran işletmecilerini 
seçtiği Altın Kemer (The Golden Arches Award) 
ödüllerinde, işletmecimiz Zekai Avcı, 2012 – 
2013 yıllarında gösterdiği performans ile 30 bin 
McDonald’s işletmecisi arasından öne çıkarak, en 
iyi işletmeci ödülüne layık görüldü. 

Altın Kemer Ödülü
bulunduğu pazarda sürdürülebilir satış artışı 
ve kârlılığa sahip olmak, üst düzey müşteri 
memnuniyeti sağlamak, toplumdan kazandıklarını 
topluma geri verme anlayışıyla hareket etmek 
ve McDonald’s’ın inşa ettiği güveni bölgesinde 
sürdürmek gibi kriterler dikkate alınarak veriliyor.

‘‘McDonald’s’ı diğer franchise veren kuruluşlardan ayrıştıran; işletmecileri teknik eğitimin 
başlangıcından itibaren her anlamda destekleyen ve geliştiren bir altyapı sağlaması ve sürdürülebilir 
gerçek bir franchise sistemine sahip olması. McDonald’s sisteminin parçası olduğum ilk günden 
bugüne kadar her anlamda destek gördüm. Dolayısıyla Altın Kemer Ödülü’nü kazanmamda 
McDonald’s Türkiye’nin katkısı çok büyüktür.” 

Zekai Avcı,
McDonald’s İşletmecisi (Alanya-Antalya)
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Öncü marka olarak sektörünün vizyonunu 
genişleten ve standartlarını yükselten McDonald’s 
Türkiye’de, üretim teknolojisi, gıda güvenliği 
ve yönetim anlayışı konularında McDonald’s’ın 
küresel şartlarını yerine getirebilme potansiyeline 
sahip tedarikçiler ile çalışıyoruz.

McDonald’s, faaliyet gösterdiği her ülkede 
üreticilerini o ülkenin en iyi firmaları arasından 
seçer. Tedarikçilerimiz için belirlediğimiz seçim ve 
çalışma kriterlerinden bazıları; kurumsal bir yapıda 
olmaları, değerlere ve prensiplere bağlılıkları, 
sosyal sorumluluk bilinci, HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik 
Kontrol Noktaları) ürün güvenilirliği sistemlerine 
sahip olmaları, finansal beklentilere uyumları ve 
bağımsız denetimlerde kalite sonuçlarının %85’in 
üzerinde olmasıdır.

Tüm dünyadaki McDonald’s’larda geçerli olan 
Tedarikçiler İçin İstihdam Standartları’nı (Supplier 
Code of Conduct) Türkiye’de de aynı şekilde 
uyguluyor, doğrudan ya da dolaylı hizmet 
vermelerine bakmaksızın tüm tedarikçilerimizle 
aynı standartlara bağlı olarak iş birliği yapıyoruz. 
McDonald’s’ta onaylı denetçilerimize yönelik, 
her bir ürün kategorisine ilişkin tedarikçi kalite 
denetimlerinin yanı sıra, çalışma ortamı, işçi refahı 
gibi konulardaki uygulamalarını da kontrol eden 
denetimler gerçekleştiriyoruz. 

tedarik zinciri yönetimi...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %73’ü diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin iş yaptığı tedarikçilerine yönelik insan hakları, 
iş sağlığı ve güvenliği konularında yaptığı farkındalık artırma çalışmaları yeterlidir.’’
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McDonald’s’ın Türkiye’deki Ana Tedarikçileri (Gıda)

McDonald’s’ın Türkiye’nin Ana Tedarikçileri (Gıda Dışı)
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sosyal 
performansımız...
Sosyal performansımızın en önemli unsurları, çalışanlarımızın sağlık ve 
güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onların gelişimine destek olmak, 
misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak ve McDonald’s Çocuk Vakfı 
aracılığıyla topluma katkı çalışmalarını geliştirmektir. 
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Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak 
amacıyla tüm restoranlarımızda ve ofisimizde risk 
analizleri yapıyoruz. Her restoranın konumuna, 
mimari şartlarına ve düzenine bağlı olarak olası 
riskleri tespit ediyor, her biri için ayrı önlemler 
alıyor, aksiyon planları hazırlıyor ve uyguluyoruz.
McDonald’s’ın standart uygulamalarına göre, 
teknik iş eğitimleri, detaylı ve sistematik bir şekilde 
iç eğitimcilerimiz tarafından veriliyor. İşe ilk girişten 

itibaren, hangi departman ve hangi pozisyonda 
olursa olsun, herkesin aldığı dört temel eğitimden 
ikisi Restoran Emniyet ve Güvenlik ile Temizlik, 
Sanitasyon ve Güvenli Yiyecek eğitimleridir. Bu 
eğitimlerin sonuçlarını eğitim sonrasında, Emniyet 
ve Güvenlik İstasyon Gözlem Kontrol Raporu ile 
ölçerek takibini yapıyoruz. Yaklaşık beş bin kişi bu 
başlıklarda yıllık ortalama 25 bin saat eğitim alıyor. 

iş sağlığı ve güvenliği...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %82’si diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin iş güvenliği sağlama ve çalışan sağlığını gözetme 
konusuna verdiği önem ve aldığı koruyucu önlemler yeterlidir.’’

Çalışanlarımızın Yaş Dağılımı 2013 Çalışanlarımız

ERKEK ERKEKKADIN
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İnsan, McDonald’s’ın en değerli kaynağıdır. 
Misafirlerimizi restoranlarımızın kapısından gülen 
bir yüz ile uğurlayabilmenin öncelikli unsuru 
çalışanlarımızın memnuniyetidir. İnsan Kaynakları 
Departmanımız belli aralıklarla çalışanlarımızın 
tamamına ulaşarak, gizlilik ilkesi çerçevesinde iç 
müşteri memnuniyeti anketi düzenler ve alınan 
sonuçlara göre hareket planları oluşturur. 

Bu amaçla Hewitt şirketi tarafından gerçekleştirilen 
memnuniyet anketi iki yılda bir kez merkez ofis 
ve restoran yöneticilerine, IRI Consulting şirketi 
tarafından gerçekleştirilen memnuniyet anketi ise 
yılda bir kez tüm restoran çalışanlarına uygulanır.

2013 yılı (IRI) 
Restoran Ekibi 
Memnuniyet Oranı: 

%88,6 
2013 yılı (IRI) 
Restoran Yönetim Takımı 
Memnuniyet Oranı: 

%89,8

McDonalds’ta Çalışmanın Farkı

Çalışırken Sosyalleşme İmkanı
Çalışanlarımız, eğlenceli, dinamik ve arkadaşça 
bir iş ortamı ve esnek çalışma saatleri seçeneği ile 
büyük bir takımın parçası olma fırsatını yakalıyor.

Her Yaş Grubuna Uygun İş
McDonald’s sistemi, her yaştan kadın ve erkeğe iş 
olanakları sunuyor. Halihazırda merkez ofisin yanı 
sıra restoranlarımızın pek çok biriminde de 16-57 
yaş arası çalışanlar görev yapıyor. 

Fırsat Eşitliği 
Aynı yönetim kademesinde göreve başlayan kadın 
ve erkek çalışanlarımıza sağlanan olanaklar bire bir 
aynıdır. 2006 yılında uygulamaya konan zihinsel 
engelli programı ile McDonald’s restoranlarında 
hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan kişileri 
istihdam ediyoruz.

Bireysel Emeklilik Planlarına Katkı 
İsteğe bağlı olarak bireysel emeklilik sistemine 
katılan çalışanlarımıza maaşının %2’si kadar ek 
katkı sağlıyoruz. 2013 yılında 96 çalışanımızın 
emeklilik planlarına yaklaşık 217 bin TL bütçe 
ayırdık.

tercih edilen iş yeri olmak...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %77’si diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin çalışanlarına sağladığı bireysel gelişimi 
destekleyecek eğitimler/programlar yeterlidir.’’

38



Kariyer Fırsatları
McDonald’s’ta çalışmak, güvenli bir iş ortamına 
ve geleceğe dönük kariyer olanaklarına sahip 
olmak demektir. Türkiye’deki McDonald’s merkez 
ofisinde, çeşitli departmanlarda yönetici olarak 
çalışanlar arasında iş yaşamlarına McDonald’s 
restoranlarında ekip üyesi olarak başlamış kişiler 
de bulunuyor. McDonald’s çalışanları kariyerleri 
boyunca terfi, ödüllendirme ve diğer imtiyazlarda 
kişisel performansları ile değerlendirilirler.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Olanakları
Eğitim McDonald’s sisteminde en önem verilen 
unsurların başında gelir. Her McDonald’s 
çalışanı, işe başlamadan önce ve çalıştığı süre 
boyunca çeşitli eğitim programlarına katılır. Ekip 
üyeleri, McDonald’s’taki iş yaşamlarına restoran 
oryantasyonu ile başlarlar. Bunu, yıldız sistemi adı 
verilen, bilgi ve performanstaki artışın kariyerde 
yükselme ile ödüllendirildiği eğitim sistemi izler.  
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2013

McDonald’s Türkiye’ye Eğitim Takımı ve 
İK Liderliği Ödülleri
McDonald’s’ın Türkiye’deki Eğitim Takımı, APMEA 
(Asya, Pasifik, Ortadoğu ve Afrika) bölgesindeki 
37 pazar arasında yapılan değerlendirmede Eğitim 
Takımı Ödülü’ne sahip oldu. McDonald’s Türkiye 
2013’de ayrıca İnsan Kaynakları Liderlik Ödülü’ne 
de (HR Leadership Award) layık görüldü.

“Tüm çalışanlarımızın gelişimi için azami gayret sarf 

ediyoruz. Her McDonald’s çalışanı kariyeri boyunca 

çeşitli aşamalarda birçok mesleki eğitimden 

geçiyor. Eğitim programlarımızla çalışanlarımızın 

bireysel ve kurumsal verimlilik düzeylerini artırıyor 

ve vizyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu ödülleri 

kazanmamız McDonald’s Türkiye organizasyonunun 

başarısının bu geniş bölgede dikkat çektiğinin ve 

takdir edildiğinin kanıtıdır”.

Dr. K. Mehmet Büyükçolak, 
McDonald’s İnsan Kaynakları Direktörü 

Eğitim Yatırımlarımız
Şirketimizde iç müşteri memnuniyeti ve hizmette 
kaliteyi sağlayabilmek için önce eğitim anlayışı 
vardır. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine 
yaptığımız bu yatırımın bize, işine bağlı çalışanlar, 
mutlu misafirler, artan satışlar ve güvenli, 
kusursuz devam eden restoran operasyonu 
olarak yansıyacağını biliyoruz. Bu sebeple farklı 
kademelerdeki çalışan ve yöneticilerimize 
sunduğumuz teknik ve kişisel gelişim eğitimlerini 
sürekli geliştiriyoruz.

 Ortalama Eğitim Saatlerimiz
(Tüm restoran çalışanlarımız)

 Eğitimlerimizin Dağılımı
(Tüm restoran çalışanlarımız)

%60
TEKNİK

%40
KİŞİSEL GELİŞİM

Raporlama döneminde çalışanlarımıza sağlanan 
ortalama eğitim saatlerinde artış izlendi. Bir 
restoran müdürünün iş eğitimleri için restoranda 
ayrılan süre ortalama 158 saattir.
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Sabancı Üniversitesi 
Çok Yönlü Liderlik Programı 
Şirket içi eğitimlerini tamamlayarak restoran 
müdürlüğü görevine atanan yöneticilerimizin artan 
rekabet içinde daha donanımlı hale gelmelerini 
sağlamak, bakış açılarını ve yönetim anlayışlarını 
zenginleştirmek amacıyla Çok Yönlü Liderlik 
Programı kapsamında, Kendini ve Başkalarını 
Harekete Geçirme, Değer Odaklı Pazarlama, Yeni 
Nesil Müşteriler, Geleceği Pazarlama, Stratejik Ekip 
Çalışması ve Değer Odaklı Tedarik Zinciri başlıklı 
eğitimleri veriyoruz. Eğitimler dört ay boyunca 
sürüyor ve dört farklı modülü kapsıyor. 2013 
sonrasında da devam edecek ve 2014 ilk yarısında 
üçüncü grup mezunlarını verecek olan McDonald’s 
Çok Yönlü Liderlik Programı ile tüm restoran 
müdürlerimizin eğitim almasını hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Departmanımız eğitim 
alanında yaptığı çalışmaları McDonald’s 
Liderlik Akademisi altında topladı. 
McDonald’s Liderlik Akademisi eğitim 
müfredatına göre, bir restoran müdürü, 
bu pozisyona gelene kadar şirket içi 
eğitimler ve Sabancı Üniversitesi Çok 
Yönlü Liderlik Programı dahil toplam 
615 saat eğitim alıyor.

Şirket içi eğitimlerde yöneticilerimiz, Koçluk ve 
Danışmanlık, İletişim, Çatışma Yönetimi, Vardiya 
Yönetimi ve 12 Sistem, Güvenli Yiyecek, Etkili 
Liderlerin 7 Alışkanlığı, Saygın İşyeri, Güvenlik, 
İşimizi Anlamak, Misafir Memnuniyeti ve Geri 
Kazanma, Kadrolama ve İşte Tutma, İnsanlara 
Değer Verme, İş Planı Oluşturma-SWOT Analizi, 
Hareket Planı Hazırlama, Üstlerle İletişim gibi 
başlıklarda yetkinliklerini destekleyecek pek çok 
konuda eğitim alıyorlar.
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İstasyon GörevleriRestoran Ekibi

Ekibin EğitimiEkip Eğitimcisi

Bölüm YönetimiBölüm Müdürü

Vardiya YönetimiVardiya Müdürü

Restoran Sistemlerinin YönetilmesiRestoran Yönetim Takımı

Restoran YönetimiRestoran Müdürü 130 Saat 

288 Saat 

60 Saat 

60 Saat 

35 Saat 

42 Saat 

615 Saat 
Teorik ve Pratik Eğitim
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2013 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ferruh Uztuğ ve 
ekibiyle birlikte bir değerler çalışması yürüttük. 
Yapılan saha çalışmasında farklı pozisyonlarda ve 
bölgelerde görev yapan 200’ü aşkın McDonald’s 
çalışanıyla arama toplantıları gerçekleştirildi. 
Bu toplantılara restoran çalışanlarımız, merkez 
ofis çalışanlarımız, işletmecilerimiz, işletmeci 
restoranlarında çalışan arkadaşlarımız iştirak 
ettiler. Elde edilen bulgular McDonald’s Türkiye 
üst yönetimi ile yapılan arama ve değerlendirme 
toplantılarıyla değerlendirildi ve kalibre edildi.

Hedef ve stratejilerimizin çalışanlarla paylaşıldığı, 
McDonald’s Türkiye’nin kuruluşundan bu yana 
iki yılda bir düzenlenmekte olan İK Zirvesi 2013 
yılında Antalya’da gerçekleştirdi ve elde edilen 
sonuçlar bu toplantıda sunuldu.

‘Büyük Düşün; Geleceği Sen Yarat’ adı ve 
‘Girişimcilik’ teması ile planlanan toplantıya, 
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan ve Perakende Grup Başkanı Serdar 
Bölükbaşı ile birlikte Restoran Yönetim Takımı ve 
merkez ofis çalışanları dahil 410 kişi katıldı.

Çalışanlarımıza takım ruhunu yaşatmanın ve 
onların motivasyonlarını artırmanın yanı sıra bu 
toplantının en önemli paylaşımı, McDonald’s 
Türkiye olarak hedeflerimizi gerçekleştirme 
yolunda odaklanacağımız değerler oldu. Global 
McDonald’s değerleriyle de örtüşen bu hedefler; 
İnsandır Önceliğimiz, Biriz, Mütevazı Lideriz, 
Rekabetçiyiz, Paylaşımcıyız başlıkları ile kategorize 
edildi.
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McDonald’s’ta ürünlerimizi, en taze 
ve birinci sınıf malzemelerle ve özenle 
hazırlıyoruz. McDonald’s restoranlarında 
sunulan ürünlerin gıda güvenliğini kontrol 
altında tutmak üzere tüm ürünlerimizi 
sistematik kontrol safhalarından 
geçiriyoruz. Ürünün hammadde 
aşamasından başlayan ve restoranda 
sunumuna kadar geçen sürede yapılan 
bu kontroller ile kalitemizi garanti altına 
alıyoruz. McDonald’s restoranlarında 
tüketilen 450’ye yakın ürünün her biri için, 
üretimin her aşamasında gıda güvenliği, 
temizlik ve hijyen standartlarının 
sağlanması amacıyla gerekli kontrolleri 
titizlikle yürütüyoruz.

Restoranlarımızda sunulan tüm ürünlerin kaynağı, 
nereden geldiği, tarihçesi, ne şartlar altında ve nasıl 
hazırlandığı kayıtlıdır ve etten sosa kadar kullanılan 
tüm ürünler, üretimin ilk aşamasından tepsi içinde 
sunumuna kadar her an adım adım izlenebilir 
durumdadır. Bu çerçevede ürün güvenliğini, üretici 
firmalarda HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol 
Noktaları), restoranlarda ise McDonald’s’a özel 
McHACCP uygulamaları ile sağlıyoruz. 

Üreticilerimizle uzun bir geçmişe ve karşılıklı 
güvene dayanan bir iş birliğine sahip olmanın 
yanı sıra hem planlanmış, hem de habersiz 
olarak McDonald’s Kalite Güvence Departmanı 
tarafından yapılan ziyaretler ile her ürünü değişik 
aşamalarında inceliyoruz. Üreticilerimizin, bizim 
kontrollerimizin yanı sıra uluslararası, bağımsız 
gıda denetim firmaları tarafından da denetlenmesi 
ile gıda güvenliğini garanti altına alıyoruz.

gıda güvenliği...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %97’si diyor ki...

‘‘Türkiye’deki McDonald’s’ın güvenilir gıda sağlama konusunda 
sahip olduğu sistemler yeterlidir.’’
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“Sağlıklı beslenmenin temelinde gıda güvenliği olmak zorundadır. Bildiğiniz gibi gıda güvenliği ve 
kalitesi konusunda on yıllar boyunca geliştirilerek mükemmelleştirilen McDonald’s kriterleri, sağlık ve 
hijyen konusunda sektörünün en ileri anlayışını yansıtıyor. McDonald’s sadece nitelikli ve lezzetli ürünler 
sunan hızlı servis markası olmakla kalmıyor, aynı zamanda kalite ve güvenlik kültürü anlamına geliyor. 
Başta restoran ve gıda sektörü olmak üzere, diğer sektörlere de örnek olan bu kültür, McDonald’s’ın genel 
iş yapış tarzının bir yansımasıdır”.

Galip Albayrak
McDonald’s Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü

Helal Gıda
Kırmızı et ürünlerimizi Pınar Et’in, tavuk 
ürünlerimizi Banvit’in tüm denetimlerden 
geçirilmiş onaylı çiftliklerdeki, İslami usullere 
uygun olarak yapılan kesimlerinden temin 
ediyoruz. 

McDonald’s Türkiye’ye Gıda Güvenliği Ödülü
McDonald’s Türkiye, tedarikçi altyapısı kalite 
denetimlerinde MEA (Ortadoğu ve Afrika) 
bölgesinde en yüksek puanı alarak Gıda Güvenliği 
Ödülü’nün sahibi oldu. Bölge Gıda Güvenliği 
Ödülü, sadece onaylı McDonald’s tedarikçileri ile 
çalışan, tedarikçilerinin denetimlerinin takibini 
yapan ve McDonald’s müşterileri için en uygun 
ürünlerin güvenli dağıtımını sağlayan ekibe 
veriliyor. 
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Türkiye’de de dünyadaki diğer McDonald’s restoranları gibi menü seçeneklerini 
genişletiyor ve misafirlerimize kişisel beslenme ihtiyaçlarına uygun, yüksek kaliteli, 
üstün gıda güvenliğine sahip yeni alternatifler sunuyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz 
ürünleri düzenli olarak kalite, tat ve değer açısından geliştiriyoruz. 

dengeli beslenme...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %70’i diyor ki...

‘‘Türkiye’deki McDonald’s, toplum gözünde 7’den 70’e herkes için dengeli 
beslenme konusunda seçenek sunan bir şirket imajı çizmektedir.’’
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Dengeli beslenme kapsamında 
attığımız adımlar:

Türkiye’de de ürünlerde kullanılan tuz 
miktarını %20 oranında azalttık.

Haftanın yedi günü için McDonald’s 
ürünleriyle oluşturduğumuz yedi farklı 
dengeli menüyü internet sitemizde 
paylaştık.

Dengeli beslenme çerçevesinde, Türkiye’de 
Hafif&Aktif programını hayata geçirdik. Bu 
gruptaki düşük kalorili ürünlere her yıl yeni 
ürünler ekliyor veya bazı ürünlerin yerine 
yenilerini hazırlıyoruz.

Kahvaltı menülerini yeni ürünlerle 
çeşitlendiriyoruz; beslenmede önemli bir 
yeri olan ve protein kalitesi bakımından 
en yüksek besinlerden biri olan yumurta 
ile hazırlanmış leziz ve besleyici kahvaltı 
ürünleri sunuyoruz. 

Tüm ürünlerimizin besin değerlerini 
internet sitemiz, tepsi örtülerimiz 
ve restoranlarımızdaki beslenme 
broşürlerimizde duyuruyoruz.

1
2
3

4

5

Beslenme Değerleri Tablosu

Eş Değer Listesi

Kalorimetre

Dengeli Menüler
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topluma geri vermek...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %74’ü diyor ki...

‘‘‘McDonald’s Çocuk Vakfı’nın Türkiye çapında yaptığı yatırımlar/çalışmalar 
şirketimizin sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi açısından yeterlidir.’’

McDonald’s’ta başarı; kârlılık, büyüme gibi ticari hedeflere ulaşmanın ötesinde, 
içinde bulunduğu toplumun yararına faaliyette bulunmak anlamına gelir. McDonald’s 
toplumun sorumlu bir üyesi, her McDonald’s restoranı ise bulunduğu bölgede iyi bir 
komşu olarak, toplum yararına projelerin içinde yer alır. Yerel ve uluslararası düzeyde, 
sağlıktan spora birçok alanda destek verir. 
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McDonald’s Çocuk Vakfı
McDonald’s, RMHC (Ronald McDonald House 
Charities)’nin küresel organizasyonu içinde 
Türkiye’de faaliyet gösteren McDonald’s Çocuk 
Vakfı’nın en önemli destekçisidir. Vakıf misyonu 
çerçevesinde, Türkiye’nin birçok ilindeki 
hastanelerde uzun süreli tedavi gören çocuklar ve 
refakatçilerinin hastanede geçirdikleri süreyi daha 
mutlu kılacak projelerin hazırlanmasına destek 
oluyoruz.

Faaliyete geçtiği 1999 yılından bu yana McDonald’s 
Çocuk Vakfı, İzmir’den Van’a, Adana’dan Trabzon’a 
22 farklı yerleşim merkezindeki 29 hastanenin 
çocuk servislerinde 43 projeyi tamamladı. 
Çocukların sağlığı ve mutluluğu için Türkiye’nin 
her yerinde projeler gerçekleştiren Vakıf kanalı ile 
bugüne kadar 200 binin üzerinde çocuğa ulaşarak 
1,5 milyon doları aşkın maddi ve ayni kaynak 
aktardık.

Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi ile bugüne 
kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep’te 
ve 2013 yılında Adıyaman’da 10 binlerce ilköğretim 
öğrencisinin göz taramasından geçirilmesini 
sağladık. Bundan böyle proje kapsamında her 
öğretim yılında yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyoruz. 

Vakıf olarak 43’üncü projemizi 2013’de Bolu 
İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’ndeki Pediatrik Hematoloji ve 
Onkoloji Servisi’nin tefrişiyle tamamladık; on bir 
yataklı, sekiz odalı servisteki tüm hasta odalarını 
hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda döşedik. 
Çocuklar için bir oyun alanı, refakatçi anneler için 
çamaşırhane ve mutfağa ek olarak nöbetçi doktor 
ve hemşire odalarının tefrişini yaptık.

2013 Sonuna Kadar 
Tamamlanan Projelerimiz
4  Aile Odası
3 Hastane İlköğretim Dersliği
6 Hastane Oyun Alanı
25 Çocuk Servislerinin Tefrişi 
5 Göz Tarama Projesi
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McDonald’s Çocuk Vakfı, Şişli Etfal Hastanesi’nde 
hayata geçirdiği Gelişimsel Pediatri Servisi’nin 
inşa ve tefrişi projesi ile RMHC’nin Şikago’da 
düzenlediği uluslararası konferansında RHMC 
tarafından verilen en büyük ödülün sahibi oldu.

RMHC’nin iki yılda bir dört farklı kategoride 
verdiği Hearts & Hands ödül töreninde En İyi Proje 
ödülünü kazanan McDonald’s Çocuk Vakfı, tüm 
dünyadan 44 ülkenin 1.200 temsilcisinin oylarıyla
RHMC’nin en büyük ve prestijli ödülü olan 
‘Kim Hill’ ödülüne de layık görüldü. RHMC’nin 
bu ödülleri, çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt 
vermede en etkili programlar arasından seçilerek 
veriliyor.

McDonald’s Çocuk Vakfı’nın inşaat ve tefrişini 
gerçekleştirdiği Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel 
Pediatri Servisi, pek çoğu doğum öncesinden 
kaynaklanan gelişim problemleri teşhisi konmuş 
çocukların iyileşmeleri için erken müdahale 
almalarına yardımcı oluyor. Bu programdan 
sadece 2013 yılında, bin 500 çocuk yararlandı.

“RMHC Hearts & Hands ve Kim Hill Ödülleri, bize RMHC sistemi içinde en iyi uygulamaları tanımak 
ve teşvik etmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. McDonald’s Çocuk Vakfı gibi RMHC’nin yerel 
organizasyonlarının çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Yerel organizasyonlar, RMHC’nin çocukları 
sağlık sorunları yaşayan ailelere sağlık hizmeti götürmeye yardım eden programların güzel birer 
örneğini veriyorlar.” 

J.C. Gonzalez-Mendez
RMHC Başkanı

McDonald’s Çocuk Vakfı’na RMHC’den “Hearts & Hands” 
ve “Kim Hill” Ödülleri
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Ronald McDonald House Charities (RMHC)
1975 yılında Amerika - Filadelfiya’da kurulan 
RMHC, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, 
çocukların sağlığı ve mutluluğu için doğrudan 
yarar sağlayacak projeler yaratır, geliştirir ve 
destekler. 58 ülke ve bölgedeki yerel uzantılarının 

oluşturduğu küresel ağ sayesinde, Ronald 
McDonald House®, Ronald McDonald Family 
Room® ve Ronald McDonald Care Mobile® olmak 
üzere üç ana programı ve milyon dolarlık bağışları 
ile RMHC tüm dünyada çocukların kaliteli sağlık 
hizmetlerine erişimini destekliyor.

51



52



çevresel 
performansımız...
Çevresel etkilerimizi enerji ve suyu verimli kullanarak ve atıklarımızın en 
doğru şekilde bertaraf edilmesine katkıda bulunarak yönetiyoruz. Etkilerimizi 
azaltmak için operasyonel faaliyetlerimizi sürekli izliyor ve iyileştirme 
alanlarımızı belirliyoruz.
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McDonald’s’ın Türkiye’deki operasyonlarında 
kullandığımız enerji kaynaklarının başında elektrik 
geliyor. Elektrik enerjisini, restoranlarımızın iç ve 
dış aydınlatmasına ek olarak, mutfak ekipmanı, 
arıtma sistemleri, klimalar, soğutucu ve derin 
dondurucular için kullanıyoruz. Elektrik kesintisi 
durumunda aktif olan jeneratörlerimizde yakıt 
olarak mazot kullanıyoruz.

Izgara, fritözler, soğutucu gibi yeni mutfak 
ekipmanının tümünü enerji verimliliği yüksek 
modelleriyle yeniledik. Yeni açılan tüm 
restoranlarımızda LED aydınlatmaya geçmemiz 
sonucu aydınlatmada kullanılan elektrik tüketimi 
%45 oranında azaldı. 

Yeni restoranlarımızda kullanmaya başladığımız 
iklimlendirme ekipmanımız enerji tüketimi ve 
emisyon oranı daha düşük olan yeni tip ekipmandır. 
Enerji tasarrufları ise eskilere oranla yaklaşık %25 
seviyelerindedir. Yeni restoran bina inşaatlarımızda 
ayrıca ısı yalıtımı da uyguluyoruz.

Çalışanlarımızı enerji verimliliği ile ilgili 
bilinçlendirmek üzere sınıf eğitimleri düzenliyor 
ve her altı ayda bir enerji anketi yapıyoruz. Şirket 
restoranlarımızdan 97’si elektriğini, üretiminin 
%50’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanarak yapan EnerjiSA’dan satın alıyor. 

Raporlama döneminde, restoran sayımızdaki %12 
artışa rağmen, aldığımız tasarruf önlemlerimiz 
sonucunda, elektrik tüketimimiz %11 oranında 
arttı.

Elektrik Tüketimi (MWh)

enerji verimliliği...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %62’si diyor ki...

‘‘Türkiye’deki McDonald’s’ın yönetmesi gereken en önemli çevre konusu 
enerji verimliliğidir.’’
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Restoranlarımızda en yoğun kullandığımız doğal 
kaynak sudur. Suyu genel kullanıma ek olarak kola, 
buz, kahve ve kakao yapımında kullanıyoruz. Ters 
ozmoz sistemi ile şebekeden kaynaklanabilecek 
ve insan sağlığına zarar verebilecek ağır metal 
gibi tüm etkenleri ortadan kaldırıyoruz. Arıtma 
sistemimizin, her ay periyodik kontrolden 
geçmesini ve alınan numunelerle suyun kimyasal 
analizinin yapılmasını sağlıyoruz.

2013 yılında da yeni açılan restoranlarımızın 
personel lavabolarında fotoselli bataryalar, eski 
restoranlarımızda ise akan su miktarını azaltacak 
aparatlar kullanmaya devam ettik. Raporlama 
döneminde, restoran sayımızdaki %12 artışa 
paralel olarak su tüketimimiz %14 oranında arttı. 
Gelecek dönemlerde su tüketim oranımızı restoran 
artış oranımızın altında tutacak önlemleri almaya 
devam edeceğiz.

 Su Tüketimi (m3)

su yönetimi...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %63’ü diyor ki...

‘‘Türkiye’deki McDonald’s’ın, elektrik, su, doğal gaz, fosil yakıtlar gibi 
kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar yeterlidir.’’
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Restoranlarımızda ağırlıklı olarak yağ ve 
ambalaj atıkları oluşuyor. Ambalaj atıklarımızın 
ÇEVKO, bitkisel kızartma yağ atıklarımızın ise 
yetkilendirilmiş iki ayrı firma ile toplanmasını 
sağlıyoruz. 

Restoranlarımızda kızartma amaçlı tükettiğimiz 
yağı, Türk Gıda Kodeksi’nde belirlenmiş olan tüm 
kalite kriterlerine ait limitler dahilinde kullanıyoruz. 
Bu yağları kalite kriter limitlerinin aşımı 
gerçekleşmeden önce kullanımdan çıkartıp lisanslı 
atık yağ toplama firmasına veriyoruz. Anlaşmalı 
olduğumuz lisanslı kuruluş %42 oranında 
ambalaj atığını bizim adımıza topluyor ve onaylı 
geri dönüşüm tesislerinde değerlendirildiğini 
belgeliyor.

Tüm restoranlarımızda eviyede temizlik amaçlı 
kullandığımız sularımızı yağ tutuculardan 
geçirerek su atıklarımızda yağ ve kirin tutulmasını 
sağlıyor, böylelikle çevrenin korumasına katkıda 
bulunuyoruz. 

Tehlikeli Olmayan Atıklar (Ton)

atık yönetimi...

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %66’sı diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin çevre kirliliğinin azaltılması ve katı atık yönetimi 
konusunda yaptığı çalışmalar yeterlidir.’’
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ek
tablolar...
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sosyal performans göstergelerimiz...
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* Raporlu Kaza: 3 günden fazla iş kaybına yol açan iş kazası
** Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS: Toplam kaza sayısı / (Toplam Çalışan Sayısı x 300 gün x 7,5 saat) - (Toplam kayıp gün x 7,5 saat) x 1.000.000
m.d. : mevcut değil
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ÜYELİKLERİMİZ

çevresel performans göstergelerimiz...
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GRI İÇERİK İNDEKSİ / Profil Açıklamaları

GRI UYGULAMA SEVİYESİ HİZMETİ İKONU
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GRI PERFORMANS GÖSTERGELERİ
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YASAL UYARI 
McDonald’s Sürdürülebilirlik Raporunda (rapor) yer alan bilgiler ve analizler raporun hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar 
ve bilgiler kullanılarak, sadece bilgilendirme amaçlı olarak derlenmiştir.

Şirket, yöneticileri, çalışanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek 
zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Raporun her hakkı Türkiye’de faaliyet gösteren McDonald’s’a (Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.) aittir. 

ANADOLU RESTORAN 
İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ.
T: +90 (212) 336 34 00

Kurumsal İletişim Yöneticisi
Şule Abra
T: +90 (212) 336 34 00
sule.abra@mcdonalds.com.tr

AloServis Hizmetimiz
Çağrı Merkezimiz
444 62 62 

www.mcdonalds.com.tr

www.facebook.com/McDonaldsTurkiye
www.youtube.com/user/McDonaldsTR
www.pinterest.com/mcdonaldstr
www.linkedin.com/company/mcdonaldsturkiye
https://plus.google.com/+McDonaldsTR
https://tr.foursquare.com/mcdonaldstr

RAPORLAMA DANIŞMANI
Sercom Danışmanlık
Elif Özkul Gökmen 
T: +90 (533) 648 07 40
elif@sercomconsulting.com

TASARIM VE UYGULAMA
t2 Tasarım
Tarkan Erbek
T: +90 (532) 424 21 54
tarkan@t2tasarim.com
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