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McDonald’s Türkiye olarak yayınladığımız üçüncü 
sürdürülebilirlik raporumuz ile küresel sürdürülebilirlik 
unsurları kapsamındaki performansımızı çalıșanlarımıza, 
müșterilerimize, iș ortaklarımıza ve diğer paydașlarımıza 
aktarmaya devam ediyoruz. Yıllık olarak hazırladığımız bu 
raporu, etkilerimizi yönetmek üzere yaptığımız çalıșmaları 
paylaștığımız bir iletișim aracı olarak tasarlıyoruz.

raporumuz hakkında
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Bu yıl da üst düzey yöneticilerimizle yaptığımız 
strateji çalıștayında öncelikle yönetmemiz 
gereken sürdürülebilirlik konularını gözden 
geçirdik. Bu konuları tespit ederken, 
Türkiye’deki tüm restoranlarımızı ve tedarik 
așamasından ürünlerimizin müșterilerimize 
sunulmasına kadar geçen süreci hiçbir 
kısıtlama yapmadan dikkate aldık. Bu raporda 
yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 
1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri 
arasındaki performansımızı içeriyor.

Raporumuzu, küresel düzeyde kabul görmüș 
GRI Küresel Raporlama Girișimi (Global 
Reporting Initiative) G4 Sürdürülebilirlik 
Raporlaması  Rehberi  temel  seviyeye  ve 
GRI’nın önemlilik, paydaș katılımı, 
sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük 
prensiplerine uygun olarak hazırladık. 

www.globalreporting.org 

2015 yılındaki sürdürülebilirlik performansımızı 
aktaracağımız raporumuzu 2016 yılında 
yayınlamayı planlıyoruz.

raporumuzun kapsamı

raporumuzun prensipleri 

gelecek raporumuz
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Değerli Paydașlarımız,

Forbes Dergisi’nin 2014’te “Dünyanın En Değerli 6. Markası” seçtiği 
McDonald’s’ın Türkiye’deki temsilcisi olarak 28 yıldır hizmet verdiğimiz 
bu pazarda yarattığımız değerleri üçüncü sürdürülebilirlik raporumuzla 
sizlerle paylașmaya devam ediyoruz. 2014 yılını %20’lik bir büyüme ile 
kapattık. Bir taraftan kârlılığımızı sağlayıp hissedarlarımıza verdiğimiz ticari 
taahhütlerimizi yerine getirirken, öte yandan tüm faaliyetlerimizi sosyal ve 
çevresel sorumluluklarımızı önceliklendiren bir yaklașımla yürütmeye özen 
gösterdik.

McDonald’s Türkiye olarak, satıș hacmimizin yanında ișbirliği yaptığımız 
sektörler itibarıyla da ülkemizin ekonomisinde önemli bir rol üstleniyoruz. 
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 2014 yılında da restoranlarımızda 
sunulan ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin %98’ini yerel olarak 
Türkiye’deki tedarikçilerden temin etmeye devam ettik. Tedarikçilerimiz ile 
yıllık iș hacmimiz 2014 yılında 5 milyon dolar artarak 113 milyon dolara 
ulaștı. 2014 yılında restoran sayımız %15 artıșla 266’ya ulașırken, ișletmeci 
restoranı sayımız  %33 artıșla 72’ye, McD Café®’lerin sayısı ise 22’ye ulaștı. 

sosyal performansımız
Sosyal performansımızın en 
önemli unsurlarının bașında, 
çalıșanlarımızın ve misafirlerimizin 
sağlık, güvenlik ve mutluluğunu 
gözetmek geliyor. Yurt çapında 
44 șehrimizdeki restoranlarımızda 
istihdam ettiğimiz 5.000’e yakın 
çalıșanımızın mutluluğunun, 
müșterilerimizi memnun etmenin 
bașlıca șartlarından biri olduğuna 
inanıyoruz. 

Çalıșanlarımızın memnuniyetini 
yakından izliyor ve gelișimleri için 
sürekli yatırım yapıyoruz. 2014 yılı 

eğitim ve iletișim alanında yaptığımız 
yatırımların ve çalıșmaların daha da 
yoğunlaștığı bir dönem oldu. 

Tüm restoran müdürlerimizin 
eğitim almasını hedeflediğimiz 
McDonald’s Çok Yönlü Liderlik 
Programı’ndan, 25’i 2014 yılında 
olmak üzere 2012 yılından bu yana 
toplamda 15’i kadın, 75 çalıșanımız 
mezun oldu. Programa katılan 9 
çalıșanımız da bir üst pozisyona 
atandı.

paydașlarımıza mesajımız
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çevresel performansımız

Sürdürülebilirlik unsurlarımızın bașında müșteri 
sağlığı ve güvenliği geliyor. Bunu McDonald’s 
standartlarının birinci hedefi olan gıda 
güvenliği destekliyor. ABD’nin en prestijli sağlık 
dergilerinden Health Magazine tarafından ülke 
genelinde bağımsız olarak 100 hızlı servis 
restoranı incelenerek yapılan araștırmada 
McDonald’s Hızlı Servis Restoranları 
sektöründe hizmet veren Amerika’nın En 
Sağlıklı 10 Restoranı listesinde 8’inci sırada 
yer aldı. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
tüm ürünlerimizi, en taze ve birinci sınıf 
malzemelerle hazırlıyoruz. Ürünlerimizde 
kullandığımız malzemeleri, üretildiği tarladan 
ya da çiftlikten müșterilerimizin tepsisinde 
sunulduğu ana kadar her așamasında izliyoruz. 
Müșterilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi 
için onlara kendi kișisel beslenme ihtiyaçlarına 
uygun olabilecek, yüksek kaliteli, lezzetli ürün 
alternatifleri sunuyoruz.

Sosyal performansımızın bir diğer ayağını, 
topluma katkı çalıșmaları olușturuyor. 
McDonald’s Çocuk Vakfı çalıșmalarına 
aktardığımız yaklașık 1,5 milyon dolar kaynakla, 
bugüne dek aile odaları, hastane ilköğretim 
derslikleri, hastane oyun alanları ve çocuk 
servisleri tefriși projelerimizle 200 bine yakın 
çocuğa fayda ulaștırdık. GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Bașkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz 
Sağlıklı Göz ve Eğitimde Bașarı Projesi’ni 
Diyarbakır, Șanlıurfa, Mardin, Gaziantep 
ve Adıyaman illerinden sonra  2014  yılında 
Batman’da gerçekleștirdik.

Çevresel etkilerimizi enerji ve suyu verimli 
kullanarak ve atıklarımızı en doğru șekilde 
bertaraf ederek yönetiyoruz. Restoranlarımızda 
aldığımız önlemler sayesinde raporlama 
döneminde, su tüketimimiz restoran artıș 
oranımızla paralel bir artıș gösterirken, toplam 
elektrik kullanımımız restoran artıș oranımızın 
altında bir artıș gösterdi. Diğer taraftan restoran 
bașına elektrik tüketimimiz kWh bazında %5,5 
oranında, mazot kullanımımız ise litre bazında 
%14 azaldı. Restoran bașına su tüketimimiz ise 
litre bazında %11 oranında azaldı.

Restoranlarımızda kızartma amaçlı 
kullandığımız yağ, Türk Gıda Kodeksi’nde 
belirlenmiș tüm kalite kriterlerine ait limitler 
dahil inde  kullanımdan  çıkar tı l ıp  l isanslı 
atık  yağ  toplama  firmasına  teslim  edildi. 
Anlașmalı olduğumuz  lisanslı  kuruluș  TÜKÇEV 
%44 oranında ambalaj atığını bizim adımıza 
topladı ve onaylı geri dönüșüm/geri kazanım 
tesislerinde değerlendirildiğini belgeledi.

Değerli Paydașlarımız,
Sorumlu ve sürdürülebilir iș yapıș șeklimizi iyi 
uygulamalarımızla aktardığımız raporumuzla 
tüm paydașlarımıza katkıda bulunduğumuza 
inanıyoruz. Bu rapordaki konuları belirlerken 
ana tedarikçilerimizin ve ișletmecilerimizin de 
fikirlerine bașvurduk. Bu fikirlerin geçtiğimiz 
yıllarda odaklandığımız konularla örtüșmesi  
bu konudaki paydaș beklentilerini karșılamayı 
bașardığımıza ișaret ediyor.

Önümüzdeki dönemlerde de McDonald’s 
değerlerini, küresel vizyonunu ve Anadolu 
Grubu’nun ilkelerini temel alarak tüm 
paydașlarımızın taleplerine cevap verme 
kararlılığımızı sürdürecek ve kurumsal 
sorumluluk anlayıșımızı paydașlarımız nezdinde 
daha da yaygınlaștırarak sürdürülebilirlik 
çalıșmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla, 

A. Oğuz Uçanlar
Genel Müdür
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rakamlarla McDonald’s Türkiye
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0123456789

7



8



kurumsal profilimiz

Restoranlarda
menümüze eklenen
yeni ürünler

Etli Sandviçler (1 çeșit)
Tavuklu Sandviçler (3 çeșit)
Salatalar (1 çeșit)
Kızartma Ürünleri ve 
Atıștırmalıklar (1 çeșit)
Kahvaltı Menüleri (1 çeșit)
İçecekler (1 çeșit)
Tatlılar (1 çeșit)

McD Café®lerde
menümüze eklenen
yeni ürünler

İçecekler (5 çeșit)
Tuzlular (3 çeșit) 

Restoranlarımızın 
yönetimi

Anadolu Restoran 
İșletmeleri: 194

İșletmeciler: 72

28 
yıl

44 
șehir

266 
restoran

22McD Café® 

%27
300

5000 çalıșan 

restoran 
ișletmeci oranı

bin (yaklașık) 
günlük müșteri
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%98
Ürünlerimizdeki 
yerel malzeme 

tedarik oranımız
113

milyon USD
Tedarikçilerimiz ile 
yıllık iș hacmimiz

1,5
milyon USD

McDonald’s Çocuk Vakfı’nın 
toplumsal yatırımları

15bin+
Tedarikçilerimizle 

birlikte yarattığımız 
toplam istihdam

100
milyon+ USD

Tedarikçilerimizin 
bugüne kadar Türkiye’de 

yaptıkları toplam 
yatırım

 200bin
çocuk

22 yerleșim merkezinde 
McDonald’s Çocuk 

Vakfı’nın 
çalıșmalarıyla ulaștığımız 

çocuk sayısı

ekonomik

sosyal

sürdürülebilirlik profilimiz
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Ambalaj atıklarımız karșılığında 
lisanslı kurulușun yaptığı 

geri dönüșüm oranı

Kullandığımız yağların 
geri kazanım oranı

2013
2014

2012
2011

%42 %44
%40

%38
%30

çevresel

üyeliklerimiz
AMPD Alıșveriș Merkezleri ve Perakendeciler Derneği
GGD Gıda Güvenliği Derneği
TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı
KİD Kurumsal İletișimciler Derneği
GPD Gıda Perakendecileri Derneği
UFRAD Ulusal Franchising Derneği
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McD Café®

Dünyada 32 ülkede 1.300’den fazla restoranda 
faaliyet gösteren kahve zinciri McCafé®, 
Türkiye’de McD Café® adıyla 2012 yılında 
hizmet vermeye bașladı. McD Café®’lerde 
sunduğumuz kahveler, deneyimli baristalarımız 
tarafından %100 Arabica kahve çekirdekleri ile 
hazırlanıyor.

McDonald’s müșterilerinin restoranlarda keyifli 
vakit geçirmelerini sağlamak, onları gerçek 
ve kaliteli kahve keyfi ile bulușturmak üzere 
İstanbul, Antalya, Tekirdağ’da yeni açılan ve 
bazı restoranlarımızda korner olarak hizmet 
vermeye bașlayan McD Café®’lerin sayısı 2014 
yılında 22’ye ulaștı. 

2014 yılında, İstanbul, Ankara, Tokat, 
Aksaray, Antalya (Kemer), Erzurum, 
Bursa, Marmaris, Çorlu, Edirne, Adana, 
Düzce, İzmir, İzmit, Denizli, Mersin’de, 
34’ü șirket restoranı, 6’sı ișletmeci olmak 
üzere toplam 40 yeni restoran açtık. Aynı 
yıl içinde biri İzmit (Gölcük), biri Söke 
(Aydın) ve üçü de İstanbul’da olmak 
üzere toplam beș șirket restoranımızın 
faaliyetine son verdik.

İllere göre McDonald’s Türkiye
restoranları

restoranlarımız ve McD Café®lerimiz
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2012
Sabiha Gökçen Havaalanı (İstanbul)
Levent (İstanbul)
Torium AVM (İstanbul)
Sultanahmet (İstanbul)
Merter (İstanbul)
Süreyyapașa (İstanbul)
Bașakșehir (İstanbul)

2013
Atașehir (İstanbul)
Batıkent (Ankara)
Acıbadem (İstanbul)
Gültepe NEF (İstanbul)
Cumhuriyet (Antalya)
Galleria (Adana)
Șekerpınar (Kocaeli)

2014
Nuruosmaniye (İstanbul)
Tepe Nautilus (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Akasya AVM (İstanbul)
Abide-i Hürriyet (İstanbul) 
Atașehir Bulvar 216 (İstanbul) 
Kemer (Antalya)
Çorlu Çarșı (Tekirdağ)

RESTORAN SAYISI
(Anadolu R.İ.)

RESTORAN SAYISI
(İșletmeci)

ÇALIȘAN SAYISI
(Toplam)

RESTORANLARIN
BULUNDUĞU 
ȘEHİR SAYISI

10. YIL SONU 20. YIL SONU 2014 SONUKURULUȘ YILI

* 1986’da Taksim’de Master Licence olarak açıldı.

1* 1 1

28

78

194

33

10

72

14 16

44
30

1.900
2.700

5.000

McD Café® açılıșları
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McDonald’s Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizi, 
etik standartlarımıza bağlı kalarak, sosyal ve çevresel 
sorumluluklarımızın bilinciyle ve tüm paydașlarımız için 
değer yaratma vizyonu ile yürütüyoruz. 

yönetim yaklașımımız
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iletișim alanındaki 
ödüllerimiz

Sektörünün En İyi Sürdürülebilirlik Raporu 
Birincilik Ödülü
McDonald’s Türkiye 
2013 Sürdürülebilirlik Raporu 

LACP (League of American 
Communications Professionals - Amerikan 
İletișim Profesyonelleri Ligi) tarafından 
düzenlenen 2014 Vision Awards
değerlendirmesinde, McDonald’s Türkiye 
2013 Sürdürülebilirlik Raporu, 
100 üzerinden 99 puan alarak Sektöründe 
Dünyanın En İyi Sürdürülebilirlik Raporu 
seçildi ve birincilik ödülü olan Platin 
ödüle layık görüldü. Raporumuzun Genel 
Müdür mektubu aynı zamanda paydașlara 
verdiği net mesajlar sebebiyle, LACP jürisi 
tarafından En İyi 4. Paydaș Mektubu 
seçilerek Bronz ödül alırken, 
raporumuz tüm bașvurular arasında da 
ilk 100’e girerek 67. oldu.

LACP 2014 Vision Awards 
Annual Report Competition 
Platinum Award, ABD

16



McDonald’s değerleri

İșimizin Temelinde Misafir Memnuniyeti Yer Alır
Misafirlerimiz varlığımızın nedenidir. Amacımız, her zaman her bir misafirimize 
kalite, servis, temizlik ve değer sunmaktır.

Çalıșanlarımıza Değer Veririz
Çalıșanlarımızın sürekli gelișmelerine yönelik fırsat sağlarız. 
Eğitir, lider olarak yetiștirir ve bașarılarını ödüllendiririz.

McDonald’s Sistemine Güveniyoruz
McDonald’s Sistemi’nin üç temel ayağı; çalıșanlar, ișletmeciler ve tedarikçilerdir. 
Bu sacayağının arasındaki ilișki dengesi McDonald’s sisteminin kilit noktasıdır. 

İșimizi Yaparken Etik Değerleri Göz Önünde Bulundururuz
McDonalds’ta ișleri doğrulukla, dürüstlükle ve bir bütünlük içerisinde yürütürüz. 
Tüm çalıșanlar davranıșlarından ve faaliyetlerinden bireysel olarak sorumludur.

Topluma Karșı Duyarlıyız
McDonald’s Çocuk Vakfı’na destek oluyor, șirketimizin sorumlu bir sosyal 
vatandaș, tüm restoranlarımızın bulundukları bölgede iyi ve duyarlı birer 
komșu olması ve misafirlerimizin daha iyi bir toplum ve dünyada yașaması için 
kaynaklarımızı ve gücümüzü kullanıyoruz.

İstikrarlı Bir Șekilde Büyüyoruz
McDonald’s Türkiye’nin her bölgesinde istikrarlı bir șekilde gelișiyor. 
Bu gelișim doğrultusunda her zaman misafirlerimize odaklanıyor ve sistemimizin 
sağlıklı yapısını koruyoruz.

Sürekli Gelișim İçin Kaynaklarımızı Seferber Ediyoruz
Değișen müșteri, çalıșan ve sistem ihtiyaçlarını görmeyi ve 
yanıtlamayı amaçlayan, bu amaçla kendini sürekli geliștiren bir kurumuz. 
Her zaman yenilikçi ve öncüyüz.
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McDonald’s standartları

Dünyanın her köșesinden milyonlarca insanın McDonald’s’ı tercih etmesinin 
çok önemli bir nedeni, 1954 yılında Ray Kroc’un olușturduğu McDonald’s 
Standartları’dır. O günden bugüne, McDonald’s sistemini geliștirmeye yönelik 
her adım, bu standartlar etrafında șekillenir. McDonald’s’ın farkını, tüm 
dünyadaki McDonald’s restoranlarında aynı șekilde uygulanan bu standartlar 
ortaya koyar. 

kalite
servis

temizlik
değer

șeffaflık
öncülük

nasıl sağlıyoruz?
Üstün gıda güvenliğini gözeten,
tarladan tepsiye izlenebilir uygulamalarımızla

Hızlı, doğru ve dostça sunumumuzla

Çalıșanlarımızın, restoranlarımızın ve 
çevresinin temizliği ile

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

Tüm değer zincirimizdeki sürdürülebilir 
uygulamalarımızla

Sektörümüzde her alandaki yenilikçi 
uygulamalarımızla
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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 
kișisel olarak ilgileniyor ve memnuniyet indeksi 
ile performansımızı takip ederek müșterilerimizin 
memnuniyetini en üst seviyede tutmayı 
hedefliyoruz.

müșteri memnuniyeti
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UYGUNSUZLUK BİLDİRİM HATTI

0212 336 67 67
etik@mcdonalds.com.tr

etik iș uygulamaları
Anadolu Grubu’nun ve McDonald’s’ın Çalıșan El 
Kitabı’nda (çalıșma ilkeleri) çalıșanlarımızın, ortaklar 
kurulu/ișveren, diğer çalıșanlar ve tedarikçiler 
bașta olmak üzere, tüm kilit paydașlarla ilișkilerini 
düzenleyen kurallar yer alır. Bu kitap, ișe yeni giren 
her çalıșana İnsan Kaynakları Departmanımız 
tarafından verilir ve șirket oryantasyonu sırasında 
detayları açıklanır. Ayrıca șirket ve çalıșan kuralları 
ile ilgili yönetmelikler, çalıșanların ulașabileceği 
ortak bir dijital alanda yer alır.  

Çalıșan El Kitabı’ndaki etik kurallar hakkındaki 
bilgilerin yanı sıra, etik ile ilgili șikayet bildirim 
mekanizmamız da mevcuttur. 2012 yılında kurulan 
Etik Kurul ile șirket içinde yasalara, Anadolu 
Grubu ve McDonald’s çalıșma ilkelerine ve 
yönetmeliklere, genel ahlaki ve etik kurallara aykırı 
davranıșların, kim tarafından gerçekleștirilirse 
gerçekleștirilsin çalıșanlar tarafından bildirilmesini 
ve bu bildirimlerin incelenmesini sağlayacak bir 
yapı olușturuldu. 

Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği, tüm șirket 
çalıșanları için bağlayıcı olup, kurulması 
zorunlu olan șirket Etik Kurulu’nun yapısını, 
çalıșma ilkelerini, incelemekle yükümlü olduğu 
uygunsuzluk konularını ve Anadolu Grubu 
Etik Kurulu’na karșı sorumluluklarını tanımlar; 
uygunsuzluk bildiriminde kullanılabilecek bildirim 
kanalları (Uygunsuzluk Bildirim Hattı) ile bildirim 
yapanın hak ve sorumluluklarını ortaya koyar. 

Yönetmelik kapsamında tanımlanan süreçte, 
tüm çalıșanlarımız, șirket genelindeki veya 
diğer Anadolu Grubu șirketleri içinde karșılaștığı 
uygunsuzlukları, e-posta, posta ya da özel telefon 
hattını kullanarak șirketimizin Etik Kurulu’na 
iletebilirler. 

Etik Kurul üyeleri; Sektör Bașkanı, Genel Müdür, 
İnsan Kaynakları Direktörü, Finans Direktörü 
ve Hukuk Müdürü’nden olușur ve Etik Kurul 
toplantılarına șirket Genel Müdürü bașkanlık 
eder. Etik Kurul yetkilisi tüm bildirimleri Etik Kurul 
Bașkanı’na raporlar. Etik Kurul Bașkanı bildirimleri 
inceler, kurul ile değerlendirir ve gerektiğinde 
sorușturma bașlatılmasına karar verir.

Uygunsuzluk konuları; kanunsuz uygulamalar, 
Anadolu Grubu ve McDonald’s prosedürlerine 
aykırı uygulamalar, suistimaller, etik olmayan 
uygulamalar ve savurganlık bașlıklarında incelenir. 
Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği, paydaș 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 iletișim 
ilkelerini benimsiyor ve bu standartlar ile özdenetim 
uyguluyoruz.

Tüm iletișim çalıșmalarımızda ürünlerimizin așırı 
tüketimini teșvik etmemeye özen gösteriyor, 
çocuklara yönelik iletișim faaliyetlerimizde 
McDonald’s küresel organizasyonu tarafından 
belirlenmiș mesaj, görsel kullanım standartları ve 
prensiplerini esas alıyoruz. 

(Çocuklara Yönelik Küresel Pazarlama Kılavuzu - Global 
Guidelines for Children’s Marketing)

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %91’i diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye tüm iş süreçlerini şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk (kurumsal yönetim) ilkelerine bağlı şekilde yönetir.’’

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

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

paydașlarımızla iletișim

Paydașlarımız, faaliyetlerimizden etkilenebilecek 
ve aynı zamanda kararlarıyla ișlerimiz üzerinde 
etkileri olabilecek kișiler ya da kurumlardır. 

Üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla 
gerçekleștirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi 
gözden geçirme çalıștayında tüm paydașlarımızı 
gözden geçirdik, stratejik konularımız çerçevesinde 
önceliklendirdik. 

Kilit paydașlarımızın bașında yer olan 
çalıșanlarımıza sürdürülebilirlik performansı 
değerlendirme anketi aracılığıyla yeniden ulașarak, 
șirketimizin sürdürülebilirlik etkileri hakkındaki 
görüșlerini topladık. Bu görüșlere raporumuzun 
ilgili bașlıkları altında yer verdik.

McDonald’s olarak çeșitli platformlarda kilit 
paydașlarımızı faaliyetlerimizle ilgili bilgilendiriyor 
ve fikirlerini alıyoruz (G4-25).

MÜȘTERİLERİMİZ

ÇALIȘANLARIMIZ

TEDARİKÇİLERİMİZ

İȘLETMECİLERİMİZ
HİSSEDARLARIMIZ

SİVİL TOPLUM KURULUȘLARI

MEDYA MENSUPLARI

HÜKÜMET 
DÜZENLEYİCİ 
KURUMLAR
YEREL YÖNETİMLER

McDONALD’S CORPORATION

SOSYAL MEDYA 
KULLANICILARI

POTANSİYEL 
ÇALIȘANLAR
ÖĞRENCİLER
STAJYERLERÜNİVERSİTELER VE AKADEMİK ÇEVRE 
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paydașlarımız ve iletișim platformlarımız

(G4-24, G4-26)
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G4 STRATEJİ ANKETİ
Unsur Tanımlama
(Üst Düzey Yöneticiler)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
MATRİSİ

G4 STRATEJİ ÇALIȘTAYI
Öncelikli Unsurlar ve Sınırları

(Üst Düzey Yöneticiler)

PAYDAȘ KATILIM ANKETLERİ 
Öncelikli Unsurlar ve İlgili Performans

(Tedarikçiler, İșletmeciler, Çalıșanlar)

2014’de GRI G4 Raporlama Rehberi’ne geçiș 
sebebiyle stratejik konularımızın tanımlanması 
sürecinde G4 unsurlarının tümünü dikkate aldık.

Bu dönemde üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla 
gerçekleștirdiğimiz strateji anketi ile önemli 
konularımızı belirledikten sonra sürdürülebilirlik 
stratejisi gözden geçirme çalıștayında bu konuları 
önceliklendirdik. Tanımladığımız konuların 
geçtiğimiz yıllardaki çalıșmalarda tespit etmiș 
olduğumuz ve raporladığımız konularla paralel 
olduğunu gördük.

Bu raporlama dönemindeki önceliklendirme 
çalıșmalarına geçtiğimiz yılki hedefimiz 
doğrultusunda ișletmecilerimizi ve tedarikçilerimizi 
de dahil ettik. Ana tedarikçilerimizin %70’inin 
ve ișletmecilerimizin %40’ının katılım gösterdiği 
strateji anketleri sonuçlarına göre Müșteri Sağlığı 
Güvenliği, İș Sağlığı Güvenliği ve Ekonomik 
Performans unsurları her iki paydaș grubunda da 
öncelikli konuların bașında yer aldı. 

Tedarikçilerimizden aldığımız geri bildirimleri de 
dikkate alarak McDonald’s Türkiye Sürdürülebilirlik 
Matrisi’ni güncelledik. Gelecek raporlama 
döneminde paydaș katılım çalıșmaları sürecinde, 
iç paydașlarımıza ek olarak tedarikçilerimiz 
ve ișletmecilerimizin katılım oranını artırmayı 
hedefliyoruz.

Bu dönemde yine sürdürülebilirlik anketi ile 
çalıșanlarımızın, șirketimizin değer zincirindeki 
sürdürülebilirlik etkilerine yönelik performansını 
değerlendirmelerini istedik ve bu anketin 
sonuçlarına raporumuzun ilgili bașlıkları altında 
yer verdik.

McDonald’s Türkiye Öncelikli Unsurların ve 
Sınırlarının Belirlenme Süreçleri (G4-18)

stratejik sürdürülebilirlik unsurlarımız
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McDonald’s (Anadolu Restoran İșletmeleri)
Sürdürülebilirlik Matrisi

McDonald’s (Anadolu Restoran İșletmeleri)
Sürdürülebilirlik Matrisi

İș
le

tm
ec

ile
r 

Ü
ze

rin
de

ki
 E

tk
is

i v
e 

Ö
ne

m
i

(M
cD

on
al

d
’s

 il
e 

İlg
ili

 D
eğ

er
le

nd
ir

m
e 

ve
 K

ar
ar

la
rı

nd
a)

Te
da

rik
çi

le
r 

Ü
ze

rin
de

ki
 E

tk
is

i v
e 

Ö
ne

m
i

(M
cD

on
al

d
’s

 il
e 

İlg
ili

 D
eğ

er
le

nd
ir

m
e 

ve
 K

ar
ar

la
rı

nd
a)

McDonald’s Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibarî, Yasal, Finansal, Operasyonel)

McDonald’s Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibarî, Yasal, Finansal, Operasyonel)

ve GÜVENLİĞİ

ve GÜVENLİĞİ

ve GÜVENLİĞİ

ve GÜVENLİĞİ

PERFORMANS

PERFORMANSKATI ATIK

(İșgücü ve Çevre) 

DEĞERLENDİRMELERİ

(İșgücü ve Çevre) 
DEĞERLENDİRMELERİ

YÜKSEK

YÜKSEK

DÜȘÜK

DÜȘÜK

Her iki matrisin de sağ üst bölümlerinde, hem tedarikçilerimiz, hem ișletmecilerimiz, hem de șirketimiz 
açısından daha yüksek öneme sahip ve șirketimizin yasal, finansal ve operasyonel performansını ve 
dolayısıyla itibarını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyebilecek konular yer alıyor. Bu konular, raporun ilgili 
bölümlerinin ana bașlıklarını olușturuyor ve șirketimizin performansını rapor içinde, verilerle detaylı olarak 
aktarıyoruz. 

Paydaș katılım çalıșmalarında paydașlarımızın aynı konuya farklı oranda önem verdiklerini gözlemledik. 
Farklı bakıș açılarını okuyucularımızla paylașmak üzere iki ayrı önemlilik matrisi hazırladık. Her iki grup 
paydașımızda da Müșteri Sağlığı ve Güvenliği, İș Sağlığı ve Güvenliği ve Ekonomik Performans unsurları en 
önemli konular olarak öne çıktı (G4-19, G4-27).
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GM: Genel Merkez     TR: Tüm Restoranlar    TD: Tedarikçiler   Aİ: Alt İșveren

Paydașlarımızın takibi ve raporumuzun karșılaștırılabilirliği açılarından, GRI G4 rehberi 
kapsamında belirlediğimiz sürdürülebilirlik unsurlarını geçtiğimiz yıllardaki raporlama 
bașlıklarımızla așağıdaki tabloda eșleștirdik. Etkilerimize yönelik performansımızı dokuz ana 
bașlıkta paydașlarımıza sunuyoruz.

(G4-20, G4-21)

unsurların sınırları
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değer zincirimizdeki 
sürdürülebilirlik etkilerimiz

malzeme 
üretimi

Müșteri Sağlığı ve Güvenliği

malzeme 
tedariği

Tedarik Zinciri Yönetimi
Ekonomiye Katkılarımız

İș Sağlığı ve Güvenliği
Su Yönetimi

Enerji Verimliliği

ürünlerin 
hazırlanması
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Kurumsal Yönetim
Ekonomiye Katkılarımız
Tercih Edilen İșyeri Olmak
Topluma Geri Vermek

ürünlerin 
sunumu ve 
tüketimi
Müșteri Sağlığı ve Güvenliği
İș Sağlığı ve Güvenliği
Atık Yönetimi

tüketim 
sonrası

yönetim

Atık Yönetimi
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ekonomik performansımız
Türkiye’deki McDonald’s restoranlarında sunduğumuz 
ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin %98’ini yerel olarak 
Türkiye’de bulunan tedarikçilerden temin ediyoruz. 
Șirketimiz, etkin tedarik zinciri yönetimi ile Türkiye’de iș 
birliği yaptığı yerli üreticilerin dünya ile rekabet edebilir 
standartlarda hizmet vermesinde önemli bir rol oynuyor. 

28



29



4,45

2011 2012

malzeme kullanımımız

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ (MİLYON LİTRE) EKMEK (MİLYON ADET)

2013 2014

ET (TON) TAVUK (TON) SALATA (TON)PATATES (TON)

3,45
42,80

984933770680

2.320
1.730

1.5521.589

2.486
3.6263.673

3.054

10.412

8.708
7.930

6.676

4,61

53,95

4,56

60,74

48,47

McDonald’s, büyük satıș hacmi ve 
çok sayıda sektörle ilișkide olması 
sebebiyle faaliyet gösterdiği ülkelerin 
ekonomilerine kayda değer katkılar 
sağlıyor. Üreticilerinden mimarlara, 
çiftçilerden inșaat firmalarına, 
birbirinden çok farklı alanlardaki kiși 
ve kuruluștan ürün ve hizmet tedarik 
ediyor. 

2014’te restoranlarımızda sunulan 
ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin 
%98’ini yerel olarak, Türkiye’deki 
tedarikçilerden temin etmeye 
devam ettik. Tedarikçilerimiz ile 
yıllık iș hacmimiz bu yıl 113 milyon 
dolara ulaștı. 2014 yılında restoran 
sayımız %15 artıșla 266’ya ulașırken, 
ișletmeci restoranı sayımız da %33 
artıșla 72 oldu. 

ekonomiye katkılarımız
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McDonald’s’ta tedarik zinciri yönetimi 
müșterilerimize yüksek değer sunmamızdaki en 
önemli unsurlardan biridir. Etkin ve güvenilir tedarik 
zinciri tüm değer zincirinde uzun dönemli bir fiyat 
ve rekabet avantajı yaratırken, iș performansımızı 
da olumlu etkiliyor.

McDonald’s tedarik zinciri yönetiminin temellerine 
hizmet eden kültür ve davranıșlar uzun soluklu 
tecrübeye dayanır ve kopyalanması çok güçtür. 
Sistemimizi mükemmel kılmak için geliștirdiğimiz 
yöntemleri tedarikçilerimizle paylașıyor, bir yandan 
iș hacimlerini büyütmelerine destek olurken, 
diğer yandan verimlilik, gıda teknolojileri, üretim, 
paketleme, soğuk muhafaza ve dağıtım gibi 
konularda onlara bilgi ve yöntemler aktarıyoruz. 

McDonald’s, faaliyet gösterdiği her ülkede 
üreticilerini o ülkenin en iyi firmaları arasından 
seçiyor. Tedarikçilerimiz için belirlediğimiz seçim 
ve çalıșma kriterlerinden bazıları; kurumsallık, 
değerlere ve prensiplere bağlılık, sosyal sorumluluk 
bilinci, tedarik güvencesi, yenilikçilik ve hızlı ar-ge/
üretimde yeterliliktir.

Tedarikçilerimizde ayrıca HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik 
Kontrol Noktaları) ürün güvenilirliği sistemlerine 
sahip olmaları, finansal beklentilere uymaları ve 
bağımsız denetimlerde kalite sonuçlarının %85’in 
üzerinde olması kriterlerini arıyoruz.

Tedarikçilerimizi düzenli olarak Global 
Supplier Performance Index (SPI) - Tedarikçi 
Performans Endeksi kapsamında denetliyor 
ve değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimizin, SPI 
sonuçlarına göre aynı iș kolundaki bölge/
dünya seviyelerini sağlamaları ve sürekli olarak 
performanslarını iyileștirmeleri için onları 
yönlendiriyoruz.

SPI sisteminde tedarikçilerden beklenen 
performansın altı ana kriterinden birincisi olan 
yönetim vizyon ve değerlerine uyum kapsamında 
yer alan sürdürülebilirlik bașlığı, sosyal 
sorumluluğa sahip ve sürdürülebilir bir tedarik 
zincirini etik, çevre ve ekonomi unsurlarıyla tarif 
ediyor. Etik; iș sağlığı ve güvenliği, çalıșan ve 
hayvan refahı konularını, çevre; tasarım, üretim 
ve dağıtım süreçleri de dahil olmak üzere tüm 
değer zincirindeki olumsuz çevresel etkilerin 
azaltılmasını, ekonomi ise adil ticaret, tarımsal 
hastalıkların azaltılması ve toplum refahının 
artırılmasına yönelik olumlu etkileri içeriyor.

Tüm dünyadaki McDonald’s’larda geçerli olan 
Tedarikçi Etik Kuralları’na (Supplier Code of 
Conduct) ek olarak, Tedarikçiler İçin İstihdam 
Standartları’nı (Social Workplace Accountability) 
Türkiye’de de aynı șekilde uyguluyor; doğrudan ya 
da dolaylı hizmet vermelerine bakmaksızın hem 
gıda, hem de gıda dıșı ürün tedarikçilerimizle aynı 
standartlara bağlı olarak ișbirliği yapıyoruz. 

McDonald’s’ta onaylı tedarikçilerimize yönelik, 
her bir ürün kategorisine ilișkin tedarikçi kalite 
denetimlerinin yanı sıra, çalıșma ortamı, ișçi 
refahı gibi konulardaki uygulamalarını da 
kontrol eden denetimler gerçekleștiriyoruz. 
Türkiye’deki tedarikçilerimizin çevresel etkilerini 
yönetmelerine yönelik, üretim miktarları bazında 
atık üretimi, yenilenebilir enerji ve su kullanımı 
gibi konularda her yıl performanslarını izliyor ve 
yaptığımız değerlendirmeler sonucu, iyileștirmeler 
konusunda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. 

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

‘‘McDonald’s Türkiye’nin iş yaptığı tedarikçilerine yönelik gıda güvenliği, insan 
hakları, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenlik konularında yaptığı düzenli 
kontroller mevcuttur ve bu konularla ilgili kurallar sözleşmelerinde tanımlanmıştır.’’

tedarik zinciri yönetimi 
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tedarikçi performans endeksi kriterlerimiz
1

4

2

5

3

6

temel tedarik zinciri değerlerimiz

Sistem 
Önceliği

Etkin 
Tedarik

Yönetim 
Vizyon ve 
Değerleri

Kalite 
Sistemleri

Yenilikçilik
Öngörülebilir 
ve Rekabetçi 
Fiyatlandırma

Kișisel Sorumluluk
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Ürün

Karton bardak

Lojistik hizmetleri

Plastik paketleme 
malzemeleri 

Paketleme 
malzemeleri

Kurum

Pınar Et*

Banvit*

Konya Șeker*

East Balt*

Tat*

Fersan*

Danone* 

Aromsa*

Coca-Cola

Marsa

McCormick Kütaș* 

Kurum

Ekol Ofset*

HAVI Lojistik

Sem Plastik

Sealed 
Air-Diversey

Üretim Merkezi

İzmir

Bandırma

Konya

Kocaeli

Bursa

İzmir

Gönen

Gebze

İstanbul

Adana

İzmir

Üretim Merkezi

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Türkiye

Çalıșma Süresi - Yıl

28

2

4

17

28

23

28

28

28

28

28

Çalıșma Süresi - Yıl

28

28

27

26

McDonald’s’ın Türkiye’deki Ana Tedarikçileri (Gıda Dıșı)

Ürün

Kırmızı et 

Beyaz et

Patates

Ekmek

Ketçap

Turșu ve salata 

Süt ürünleri 

Dondurma sosları

Gazlı içecek 

Bitkisel kızartma yağı

Soslar

McDonald’s’ın Türkiye’deki Ana Tedarikçileri (Gıda)

Sektörünün vizyonunu genișleten ve standartlarını yükselten öncü marka olarak 
Türkiye’de, üretim teknolojisi, gıda güvenliği ve yönetim anlayıșı konularında 
McDonald’s’ın küresel șartlarını yerine getirebilme potansiyeline sahip tedarikçiler 
ile çalıșıyoruz.

* SPI değerlendirmesi yaptığımız tedarikçilerimizdir. 
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sosyal performansımız
McDonald’s ailesi olarak, sürekli gelișmeyi temel alan 
bir iș sağlığı ve güvenliği yaklașımıyla çalıșanlarımız 
için keyifli bir çalıșma ortamı yaratmak, misafirlerimizin 
memnuniyetini sağlamak ve McDonald’s Çocuk Vakfı 
aracılığıyla topluma katkılarımızı artırmak için çalıșıyoruz.

34



35



McDonald’s’ta tüm 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 așamasından 
bașlayan ve restoranda sunumuna kadar geçen 
sürede yapılan bu kontroller ile kalitemizi garanti 
etmeyi hedefliyoruz. McDonald’s restoranlarında 
tüketilen 450’ye yakın ürünün her biri için, üretimin 
her așamasında gıda güvenliği, temizlik ve hijyen 
standartlarının sağlanması için aynı titizlikte 
kontroller yapıyoruz. 

Restoranlarımızda sunulan tüm ürünlerin kaynağı, 
nereden geldiği, tarihçesi, ne șartlar altında ve nasıl 
hazırlandığı kayıtlıdır ve etten sosa kadar kullanılan 
tüm ürünler, üretimin ilk așamasından 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 geçmișe ve karșılıklı 
güvene dayanan bir iș birliğine sahip olmanın 
yanı sıra hem planlanmıș, hem de habersiz 
olarak McDonald’s Kalite Güvence Departmanı 
tarafından yapılan ziyaretler ile her ürünü değișik 
așamalarında inceliyoruz. Üreticilerimizin, bizim 
kontrollerimiz dıșında uluslararası, bağımsız 
gıda denetim firmaları tarafından da ayrıca 
denetlenmesi ile gıda güvenliğini garanti altına 
alıyoruz.

McDonald’s Türkiye olarak et ve tavuk ürünlerinin tamamını 
Pınar Et ve Banvit’ten tedarik ediyoruz. Türkiye’nin en modern 
tesislerine sahip bu firmalarda McDonald’s’a tedarik edilen 
ürünler de dahil olmak üzere etlerin tamamı İslami usullere 
göre kesiliyor.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %96’sı diyor ki...

‘‘Türkiye’deki McDonald’s’ın güvenilir gıda sağlama konusunda sahip olduğu 
sistemler yeterlidir.’’

müșteri sağlığı ve güvenliği

Helal Gıda
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restoran
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McDonald’s kalite zinciri
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Türkiye’de de dünyadaki diğer McDonald’s 
restoranları gibi menü seçeneklerini genișletiyor 
ve misafirlerimize kișisel beslenme ihtiyaçlarına 
uygun, yüksek kaliteli, üstün gıda güvenliğine 
sahip yeni alternatifler sunuyoruz. Misafirlerimize 
sunduğumuz ürünleri düzenli olarak kalite, tat ve 
değer açısından geliștiriyoruz. 

dengeli beslenme
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3

4

5
Beslenme Değerleri 

Tablosu
Eș Değer Listesi KalorimetreDengeli Menüler

Ürünlerimizde kullanılan tuz miktarını %20 oranında 
azalttık.

Haftanın yedi günü için McDonald’s ürünleriyle 
olușturduğumuz yedi farklı dengeli menüyü internet 
sitemizde paylaștık.

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

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

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

dengeli beslenme kapsamında attığımız adımlar:

2014 yılında www.mcdonalds.com.tr adresimize “McDonald’s’ın 
Sırrı” bölümü eklendi. 

www.mcdonaldsinsirri.com sayfasını ziyaret eden misafirlerimize 
ürünlerimiz, tedarikçilerimiz, standartlarımız ve besin değerlerimizle 
ilgili akla gelebilecek soruların yanıtlarını veriyoruz.
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Çalıșanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda çalıșmalarının sağlanmasıyla ișe 
bağlı hastalıkların ve iș kazalarının önlenmesi 
birincil önceliklerimizdendir. Çalıșanlarımızın 
ve misafirlerimizin sağlık ve güvenlik bilincinin 
yükseltilmesine katkı sağlamak toplum sağlığı için 
önemli bir destektir. İș sağlığı ve güvenliği (İSG) 
çalıșmalarının bașarısı, çalıșan memnuniyetinin, 
çalıșma motivasyonunun, yapılan ișin kalitesinin ve 
verimliliğin artması sonucunda olumlu ekonomik 
katkılar da sağlıyor.

İș sağlığı ve güvenliği hem șirketimiz hem de 
kilit paydașlarımız tarafından belirlenen en 
önemli ilk üç sürdürülebilirlik unsuru arasında 
yer alıyor. Konuyu yönetirken, hem iș sağlığı ve 
güvenliği yasasının gereklerini hem de Anadolu 
Grubu’nun ilgili programlarını takip ediyoruz. Tüm 
restoranlarımızda ve ofisimizde, çalıșanlarımızın 
sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla, risk 
analizleri yapıyor, eğitim ve tatbikatlar düzenliyor, 
acil durum eylem planlarımızı hazırlıyor ve İSG 
Kurullarımız ile bu konuyu titizlikle ele alıyoruz.

Çalıșanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda 
çalıșmalarını sağlamak amacıyla, ișyerinde 
olușabilecek riskleri ve yapılan ișin çevreye 
verebileceği zararları engellemek için gerekli 
planlamanın yapılması, önlemlerin alınması ve 
hastalık-yaralanma ile sonuçlanan iș kazalarının 
yönetiminin doğru bir șekilde yapılması için 
çalıșıyoruz. İșyerlerimizde İSG kültürünün 
olușmasını ve farkındalığın yükselmesini 
amaçlıyoruz. Ayrıca  tedarikçi/tașeronlarımızın; 
güvenlik ve ofis temizlik hizmetleri firmalarının 
ve çağrı merkezinin İSG uygulamalarını da takip 
ediyoruz.

iș sağlığı ve 
güvenliği politikası
Merkez ofisimizde, restoranlarımızda ve alt 
ișverenlerimizde çalıșanları kapsayan İSG 
politikamızı ve ilgili çalıșmaları, İnsan Kaynakları 
Direktörlüğümüz, ulusal ve uluslararası standartlar 
dikkate alarak ve yasal zorunluluklara tam 
uygunluk sağlayarak olușturdu. Politikanın 
uygulanmasından ve konunun yönetiminden 
İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bağlı olarak 
çalıșan ‘McDonald’s İș Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi’ sorumludur. 2014 yılında İSG kurulunca 
olușturulan İSG yönergesine göre çalıșmalarımızı 
yürüttük. 2015 yılında İSG politikamızı yazılı hale 
getirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %90’ı diyor ki...

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

iș sağlığı ve güvenliği
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yıllık plan
Her yılın Aralık ayı sonunda yıllık plan hazırlıyoruz. 2014 yıllık planı bașlıkları:

kurullar
50’den fazla çalıșanı olan, İstanbul’daki sekiz restoranımızda ve Genel Müdürlük ofisimizde düzenli olarak 
üç ayda bir kurul toplantıları gerçekleștiriyoruz.

Her Restorandaki Kurul Üyeleri

İșveren vekili (restoran müdürü) 
İșyeri Hekimi 
İș Güvenliği Uzmanı 
İdari İșler (müdürlerden biri) 
Çalıșan temsilcisi    

Raporlama

 Olușturulması / Güncellemesi

Acil Durum Eylem Planı    
 Olușturulması / Güncellemesi

İș Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarının   
 Olușturulması / Güncellemesi

İș Sağlığı ve Güvenliği Prosedürlerinin   
 Olușturulması / Güncellemesi

Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

Kontroller

 Alarm Sistemlerinin Kontrolleri

Aksiyonlar Eğitimler

Genel Müdürlük Ofisi Kurul Üyeleri

İșveren Vekili
İșyeri Hekimi
İș Güvenliği Uzmanı
İnsan Kaynakları
İdari İșler
Ekipman Departmanı
Kalite Departmanı
Çalıșan Temsilcileri
Güvenlik Sorumluları
Eğitim Departmanı 
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eğitimler
McDonald’s’ın standart uygulamalarına göre, 
teknik iș eğitimleri, detaylı ve sistematik bir șekilde 
iç eğitimcilerimiz tarafından veriliyor. İșe ilk girișten 
itibaren, hangi departman ve hangi pozisyonda olursa 
olsun, , tüm çalıșanların aldığı dört temel eğitimden 
ikisi Restoran Emniyet ve Güvenlik ile Temizlik, 
Sanitasyon ve Güvenli Yiyecek eğitimleridir. 

Bunların dıșında 6331 sayılı kanuna göre her 
çalıșanın almak zorunda olduğu iș sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini, eğitim yönetmeliği esas alınarak seçilen 
konularda ve sürelerde, tüm restoran çalıșanlarımıza 
sertifikalı iș sağlığı uzmanları aracılığıyla sağlıyoruz. 
2014 yılında 1.475’i İstanbul, 1.901’i Anadolu olmak 
üzere toplamda 168 restoranımızda 3.376 çalıșanımız 
bu eğitimleri aldı. Ayrıca 2014 yılı Haziran ayından 
itibaren hijyen eğitimleri restoranlarımızda yetkili 
kurumlar tarafından verilmeye bașlandı.

risk analizleri ve acil 
durum eylem planları
Her restoranın konumuna, mimari șartlarına ve 
düzenine bağlı olarak olası riskleri tespit ediyor, her 
biri için ayrı önlemler alıyor, aksiyon planları hazırlıyor 
ve uyguluyoruz. 2013-2014 döneminde İstanbul ve 
Anadolu olmak üzere toplam 201 restoranımızın risk 
analizlerini ve acil durum eylem planlarını tamamladık. 
Hedefimiz 2015’de açılacak yeni restoranlarımızla 
birlikte diğerlerinin de ilgili çalıșmalarını tamamlamaktır.

tatbikatlar
Acil durum tatbikatlarını 2014’te her restoranda bir 
uzman eșliğinde gerçekleștirdik. 168 restoranımızda 
yaptığımız tatbikatlarla temel iș sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini tamamladık.
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yeni iș sağlığı ve güvenliği - emniyet rehberi
Raporlama döneminde, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bağlı Eğitim Departmanı tarafından güncellenen 
Ekip Gelișim Programı Emniyet ve Güvenlik Rehberi’nin yerini Yeni İș Sağlığı ve Güvenliği - Emniyet Rehberi 
aldı. 

yeni emniyet-iș sağlığı ve güvenliği rehberi içeriği
6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenlik Kanunu

Restoranda Güvenlik Bilinci

Kimyasal Kullanımı

Koruyucu Giysi kullanımı

Yangınları Önleme 

Yangın Tüpü Kullanımı

Yük Tașıma Teknikleri

Çalıșma Ortamında Doğru Postür (Duruș)

Deprem

Elektrik

Güvenli Sürüș Kuralları

İș Kazaları ve Acil Durumlar

Acil durum -Önemli  Telefon Numaraları

Kaygan Zeminler

Restoran Emniyeti Kuralları

Restoran Güvenli Açılıș ve Kapanıș Prosedürleri

Bomba İhbarları

TL Güvenlik Özellikleri

Soygunlar

Șüpheli Paketler

Ön Kasa Emniyeti

Unutulan Eșyalar

Dolandırıcılık Olayları
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İnsan, McDonald’s’ın en değerli kaynağıdır. 
Misafirlerimizi restoranlarımızın kapısından gülen 
bir yüz ile uğurlayabilmenin öncelikli unsuru 
çalıșanlarımızın memnuniyetidir. İnsan Kaynakları 
Departmanımız aracılığıyla belli aralıklarla 
çalıșanlarımızın tamamına ulașarak, gizlilik ilkesi 
çerçevesinde iç müșteri memnuniyeti anketi 
düzenliyor ve alınan sonuçlara göre hareket 
planları olușturuyoruz. 

Bu amaçla Hewitt șirketi tarafından gerçekleștirilen 
memnuniyet anketini iki yılda bir kez merkez ofis 
ve restoran yöneticilerine, IRI Consulting șirketi 
tarafından gerçekleștirilen memnuniyet anketini 
ise yılda bir kez tüm restoran çalıșanlarına 
uyguluyoruz.

2014 yılı (IRI) Restoran Ekibi 
Memnuniyet Oranı: 

%81,6
2014 yılı (IRI) Restoran Yönetim 
Takımı Memnuniyet Oranı: 

%89,5

insan hakları 
uygulamaları
Anadolu Grubu Fırsat Eșitliği Politikası 
çerçevesinde, çalıșanlarımıza  ișe alım süreci  ve 
çalıșma hayatları süresince  yaș, cinsiyet, ırk, din, 
dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, 
sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, 
politik görüș, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, 
hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından 
ayrımcılık söz konusu değildir.

Șirketimizde Uluslararası Çalıșma Örgütü’nün “eșit 
ücretlendirme” sözleșmesi ilkesine göre eșit ișe eșit 
ücret yaklașımını benimsiyor ve “Hay İș Eșleștirme 
Metodolojisi” kullanıyoruz. Bu sistemde kadın 
ve erkek çalıșanlarımız arasında ücretlendirme 
açısından herhangi bir fark bulunmuyor. Ücret 
politikamızı performans sonuçlarına dayalı adil

ve ișgücü piyasasında rekabetçi olacak șekilde 
uyguluyoruz. Restoranlarımızda görev yapan 
çalıșanlarımızın ücretlerini pozisyon bazında 
belirliyor, bu pozisyonlar için  kadın-erkek ayrımı 
yapmaksızın aynı seviyeden ücretlendirme 
yapıyoruz. 

Kadın adayların istihdamını artırmayı ve her 
restoranımızda en az bir orta yașlı kadın 
çalıșanımızın olmasını hedefliyoruz. Bu 
uygulamayla ilgili restoranlarımızdan olumlu geri 
bildirimler alıyoruz.

2014 yılında beși kadın ikisi erkek olmak üzere 
yedi merkez ofis çalıșanımız doğum izni kullandı. 
Bunlardan beși doğum izninden sonra ișlerine 
devam etti.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %75’i diyor ki...

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

tercih edilen iș yeri olmak 
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McDonalds’ta
çalıșmanın farkı
Çalıșırken Sosyalleșme İmkanı
Çalıșanlarımız, eğlenceli, dinamik ve arkadașça 
bir iș ortamı ve esnek çalıșma saatleri seçeneği ile 
büyük bir takımın parçası olma fırsatını yakalıyor.

Her Yaș Grubuna Uygun İș
McDonald’s sistemi, her yaștan kadın ve erkeğe iș 
olanakları sunuyor. Halihazırda merkez ofisin yanı 
sıra restoranlarımızın pek çok biriminde de 16-57 
yaș arası çalıșanlar görev yapıyor. 

Fırsat Eșitliği 
Aynı yönetim kademesinde göreve bașlayan 
kadın ve erkek çalıșanlarımıza sağlanan olanaklar 
birebir aynıdır. Çalıșan sayısı 50’nin altında 147 
restoranımızda çalıșan toplam 89 engelli kișiyle 
yasal ortalamanın üzerinde istihdam yarattık.

Bireysel Emeklilik Planlarına Katkı 
İsteğe bağlı olarak bireysel emeklilik sistemine 
katılan çalıșanlarımıza maașının %2’si kadar ek 
katkı sağlıyoruz. 2014 yılında 88 çalıșanımızın 
emeklilik planlarına yaklașık 187 bin TL bütçe 
ayırdık.

Kariyer Fırsatları
McDonald’s’ta çalıșmak, güvenli bir iș ortamına 
ve geleceğe dönük kariyer olanaklarına sahip 
olmak demektir. Türkiye’deki McDonald’s merkez 
ofisinde, çeșitli departmanlarda yönetici olarak 
çalıșanlar arasında iș yașamlarına McDonald’s 
restoranlarında ekip üyesi olarak bașlamıș kișiler 
de bulunuyor. McDonald’s çalıșanları kariyerleri 
boyunca terfi, ödüllendirme ve diğer imtiyazlarda 
kișisel performansları ile değerlendirilmeye devam 
ederler.

Kișisel ve Mesleki Gelișim Olanakları
Eğitim McDonald’s sisteminde en önem verilen 
unsurların bașında gelir. Her McDonald’s 
çalıșanı, ișe bașlamadan önce ve çalıștığı süre 
boyunca çeșitli eğitim programlarına katılır. Ekip 
üyeleri, McDonald’s’taki iș yașamlarına restoran 
oryantasyonu ile bașlarlar. Bunu, yıldız sistemi adı 
verilen, bilgi ve performanstaki artıșın kariyerde 
yükselme ile ödüllendirildiği eğitim sistemi izler. 
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ERKEKKADIN

%27

%73

30 YAȘ VE 
ALTI

30-50 YAȘ 
ARASI

50 YAȘ VE 
ÜSTÜ

ÇALIȘANLARIMIZ ÇALIȘANLARIMIZIN YAȘ DAĞILIMI

%83

%16

%1

istihdam
Çalıșanlarımızın uzun süreli istihdamı ve buna bağlı 
personel devir oranının düșük olması, verimliliğimizi 
ve maliyetlerimizi etkilediği gibi, müșteri memnuniyeti 
ve ișveren imajı açısından da oldukça önemlidir. 

Personel devir oranı perakende sektörünün genel bir 
problemi olmakla beraber, sektörümüzde bu oranın 
sıfırlanması mümkün olmadığı gibi, sıfır veya sıfıra 
yakın olması da stratejik olarak tercih edilmemektedir. 
Șirket olarak personel devir oranını her ay düzenli 
olarak takip ederek yıllık hedefler olușturuyor ve 
makul seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz. 

Personel devir oranını azaltma amacıyla ișe 
alımdan itibaren  bu hedefimizi destekleyen, eğitim, 
oryantasyon, motivasyon programları uyguluyoruz. 

İnsan kaynağı uygulamalarına yönelik politikalarımızın 
çoğu global olarak belirlenmiștir. Bunlar hem ülke 
ihtiyaçları hem de yasal düzenleme ve uygulamalarla 
desteklenmektedir. Ayrıca McDonald’s Türkiye olarak 
bağlı bulunduğumuz MEA bölgesi (Middle East & 
Africa) İnsan Kaynakları tarafından da performansımız 
takip edilir. Bölgedeki farklı uygulamalar tüm ülkelerle 
paylașılır. 
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iyileștirme için iyi 
uygulamalar
Restoran Ziyaretleri
Yıl sonunda personel devir oranının en yüksek 
çıktığı restoranlar belirlenir. Bu restoranlara iș 
ortakları tarafından (insan kaynakları, operasyon 
departmanları) yılda üç kez ziyaret gerçekleștirilir. 
Bu ziyaretlerden ilkinde durum tespiti yapılır, ilgili 
restoran müdürünün yanı sıra ekip üyeleriyle de 
görüșmeler yapılır. Restoranın insan uygulamaları 
konusundaki genel durumu ortaya çıkarılır. Bir 
ay sonra gerçekleștirilen ikinci ziyarette aksiyon 
planı olușturulur. Son ziyaret ise yaklașık dört ay 
sonra yapılır ve aksiyon planının uygulamaları ile 
bir önceki ziyarete göre değișimler tespit edilerek 
ilgili yöneticilere raporlanır.

Bu çalıșma ile personel devir oranı yüksek olan 
restoranlarda belirgin iyileșme gözlemledik. 
2015 yılında da bu uygulamaya devam etmeyi 
hedefliyoruz.

Restoran Yönetim Takımı 
Transfer Oranı
Personel devir oranına olumsuz etki eden 
konulardan birinin restoran müdürlerinin sık 
transfer edilmesi olduğu gözlemledik, transferlere 
yönelik bir yönetmelik olușturularak transfer 
oranının düșürülmesi için çalıșmalar yaptık.

İșe Alım Merkezi Pilot Çalıșması
İyi uygulamalarımıza bir bașka örnek de  2014 
yılının ikinci yarısında Anadolu yakasındaki 
bir restoranımızın içinde yaptığımız pilot 
uygulamadır. Bu uygulama ile restoranımızın 
bir bölümünü ișe alım bölgesi olarak ayırdık 
ve bir uzmanı görevlendirdik. Uygulamanın 
olumlu etkileri nedeniyle benzer çalıșmayı 2015 
yılında  Avrupa yakasında da ișe alım uzmanını 
görevlendireceğimiz bir restoranımızda bașlatmayı 
hedefliyoruz.
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bașarı hikayelerinin 
paylașımı
“İnsandır Önceliğimiz” anlayıșımız kapsamında 
4 yıldır çalıșanlarımızın bașarı hikayelerini tüm 
sistemimizle paylașıyoruz.

Farklı pozisyonlardaki çalıșanlarımızın 
McDonald’s’taki tecrübelerine  ve kișisel 
yeteneklerine yer verdiğimiz projenin temel amacı 
çalıșan bağlılığını artırmaktır. Ayrıca, bu projeye 
orta yaș ve üzeri çalıșanları da dahil ederek, 
‘McDonald’s’ta sadece gençler çalıșabilir’ algısını 
değiștirmeyi hedefledik.

Bașarı hikayelerinin paylașımını, her ay bir 
çalıșanımızın McDonald’s tecrübeleri ile kendi 
hikayelerini birleștirdikleri bir takvim aracılığı ile 
yaptık. Profesyonel bir moda fotoğrafçısı eșliğinde 
ve konsepte uygun materyaller kullanılarak yapılan 
fotoğraf çekimleri ile hazırlanan takvimi tüm 
restoranlarımıza gönderdik.

Çalıșanlarımızın ilgi ve beğenisi ile karșılan bu 
çalıșmaya önümüzdeki önümüzdeki yıllarda da 
devam etmeyi hedefliyoruz.
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ORTALAMA EĞİTİM SAATLERİMİZ
(Tüm restoran çalıșanlarımız)

2014 EĞİTİMLERİMİZİN DAĞILIMI

30,5

38
40,2

KİȘİSEL GELİȘİMTEKNİK

%80

%20

2011 2012 2013

eğitim
Șirketimizde iç müșteri memnuniyeti ve hizmette 
kaliteyi sağlayabilmek için önce eğitim anlayıșı 
vardır. Çalıșanlarımızın eğitim ve gelișimine 
yaptığımız bu yatırımın bize, ișine bağlı çalıșanlar, 
mutlu misafirler, artan satıșlar ve güvenli, 
kusursuz devam eden restoran operasyonu 
olarak yansıyacağını biliyoruz. Bu sebeple 
farklı kademelerdeki çalıșan ve yöneticilerimize 
sunduğumuz teknik ve kișisel gelișim eğitimlerini 
sürekli geliștiriyoruz. İyi eğitilmiș takım üyelerinin 
șirketimizin bașarısının devamı için esas olduğuna 
inanıyoruz.

Eğitim Kataloğu
McDonald’s Türkiye’de performans 
değerlendirmeleri sonrasında yöneticinin çalıșan 
için öngördüğü eğitimler, çalıșanların kișisel 
eğitim ihtiyaçları ve șirketin vizyonuna göre ön 
plana çıkması gereken yetkinlikler yıl sonunda 
konsolide edilir. Bu analiz sonucunda șirketin 
eğitim ihtiyacı olan konuları belirlenir. Hedefimiz 
her yılın bașında ihtiyaç duyulan konularla ilgili tüm 
çalıșanların katılabileceği açık eğitim programlarını 
hazırlamaktır.

Yönetici Seviyesi Geliștirme Merkezi 
Șirket yönetici yedekleme planı ihtiyacı sonucunda, 
șirket içerisinde hem yüksek performansla çalıșan 
hem de ilerleme potansiyeli yüksek olan çalıșanları 
belirlemek, bu kișilerin gelișim alanlarını tespit 
etmek ve bu alanlarda gelișimlerine destek olmak 
amacıyla İnsan Kaynakları Departmanı liderliğinde 
2013-2014 döneminde Yönetici Seviyesi Geliștirme 
Merkezi projesi bașlatıldı. Bu çalıșmada 13 kișilik 
eğitim/gelișim danıșmanları ekibi de yer aldı.

Uygulamanın gerçekleșmesi sırasında 
yapılan çalıșmalar; kișilik envanteri, bir günlük 
değerlendirme merkezi uygulaması, 360 derece 
değerlendirmeden oluștu. Bu değerlendirmeler 
yapıldıktan sonra danıșman koçlar uygulamadan 
faydalanan çalıșanlara öne çıkan ve geliștirilmesi 
gereken yetkinlikleri ile ilgili geri bildirimlerini verdi. 
2014 yılı içerisinde çalıșanlarımız kendi bireysel 
gelișim planlarını olușturdu. Her katılımcıya 
geliștirilmesi gereken alanlarıyla ilgili 10 ay boyunca 
90’ar dakikalık bire bir eğitimlerin yanı sıra  koçluk 
eğitimi verilerek etkin bir eğitim ve gelișim süreci 
sağlandı. 

Raporlama döneminde çalıșanlarımıza sağlanan 
ortalama eğitim saatlerinde artıș gerçeklești. 
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İnsan Kaynakları Departmanımız eğitim alanında 
yaptığı çalıșmaları McDonald’s Liderlik Akademisi 
altında topladı. McDonald’s Liderlik Akademisi 
eğitim müfredatına göre, bir restoran müdürü, 
bu pozisyona gelene kadar șirket içi eğitimler 
ve Sabancı Üniversitesi Çok Yönlü Liderlik 
Programı’ndaki eğitimler dahil toplam 615 saat 
eğitim alıyor.

Șirket içi eğitimlerde yöneticilerimiz, Koçluk 
ve Danıșmanlık, Sosyal Sorumluluk, Güvenli 
Yiyecek, Çalıșan Bağlılığını Artırmak, Envanter 
Yönetimi, Risk Yönetimi, Çalıșma Ortamında 
Emniyet ve Güvenlik gibi bașlıklarda yetkinliklerini 
destekleyecek pek çok konuda eğitim alıyorlar.

Sabancı Üniversitesi Çok Yönlü 
Liderlik Programı 

Șirket içi eğitimlerini tamamlayarak restoran 
müdürlüğü görevine atanan yöneticilerimizin, artan 
rekabet içinde daha donanımlı hale gelmelerini 
sağlamak, bakıș açılarını ve yönetim anlayıșlarını 
zenginleștirmek amacı ile Sabancı Üniversitesi 
Yönetici Geliștirme Birimi ișbirliği ile yürütülmeye 
bașlanan Çok Yönlü Liderlik Programı kapsamında, 
i-LAB (İnovasyon Laboratuvarı) ile Keșif Yolculuğu, 
Perakende ve Hizmet Çiçeği, Yöneticinin Temel 
Donanımı, Yeni Kușakların Seçimi & Elde Tutma, 
Kendini ve Bașkalarını Harekete Geçirme, Değer 
Odaklı Pazarlama, Yeni Nesil Müșteriler, Geleceği 
Pazarlama, Stratejik Ekip Çalıșması ve Değer 
Odaklı Tedarik Zinciri bașlıklı eğitimler yer alıyor.

Eğitimler dört ay boyunca sürüyor ve dört farklı 
modülü kapsıyor. Programa akademisyenler 
ve sektör tecrübeli eğitmenlerin yanı sıra konuk 
konușmacılar da katılıyor.

25’i 2014 yılında olmak üzere 2012 yılından 
bu yana toplamda 15’i kadın, 75 mezun veren 
programa katılan 9 çalıșanımız bir üst pozisyona 
atandı. McDonald’s Çok Yönlü Liderlik Programı 
ile tüm restoran müdürlerimizin eğitim almasını 
hedefliyoruz.
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insandır önceliğimiz 
projesi 
2014 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğümüz liderliğinde 
İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul ve Trabzon 
illerinde Türkiye çapında görev yapan restoran 
çalıșanlarının katıldığı ‘İnsandır Önceliğimiz’ 
zirvelerini düzenleyerek 800’e yakın restoran 
yöneticimiz ile buluștuk. 

Bu zirvelerin amacı yöneticilere, çalıșanlarının 
motivasyonunu sağlayacak yöntemleri ve 
insan kaynakları uygulamaları ile ilgili yenilikleri 
aktarmaktı. Restoran yönetim takımında oldukça 
kritik görevi olan Vardiya Müdürü ve İkinci Müdür 
pozisyonundaki çalıșanlarımızı hedeflediğimiz 
bu zirvenin bir diğer amacı da çalıșanların 
büyük bir dünya markasının çatısı altında 
faaliyet göstermekte olduklarını vurgulamak ve 
farklı bölgelerdeki yöneticilerle paylașımlarda 
bulunmalarını sağlamaktı.

Üst düzey yönetimimiz de bu zirveye katılarak 
șirket hedeflerini ve deneyimlerini katılımcılarla 
paylaștılar. Asya, Pasifik, Ortadoğu ve Afrika’yı 
içine alan APMEA bölgesindeki 37 pazarın en 
büyüklerinden biri olan McDonald’s Türkiye’nin 
Trabzon’daki zirvesine APMEA üst yönetimi de 
eșlik etti. 

Restoranların șirket hedeflerine ulașma 
sürecindeki rolünün ele alındığı toplantılarda, 
konusunda uzman konușmacılar İnsan Kaynakları 
Hedefleri, İșe Alma ve İște Tutma, İș Sağlığı 
ve Güvenliği, Profesyonel İmaj, ile Personel ve 
Özlük İșleri alanındaki güncel bilgi ve yaklașımlar 
hakkında bilgi verdiler. 

McDonald’s çalıșanları, ‘Eğlence Mühendisleri’nin 
gerçekleștirdiği toplantı içeriğine özel olarak 
hazırlanmıș skeçler ve fuaye alanındaki oyunlarla 
da eğlenceli vakit geçirdi. Ünlü sporcumuz Semih 
Saygıner yaptığı sunumda bașarıya uzanan yolda 
karșılașılan engellerin nasıl așılabileceğine dair bir 
sunum yaptı. 

İki yılda bir tekrarlamayı planladığımız zirveleri, 
bölgelerin dağınık olmasının zorluklarına rağmen 
birlikte öğrenirken eğlenilen oldukça keyifli birer 
çalıșma olarak tamamladık. 

“Restoranlarımız, işimizin en önemli ve en geniş alanını oluşturuyor. Her restoranımız küçük birer fabrika 

ve restoran müdürlerimiz de bu fabrikanın genel müdürleri olarak değerlendirilebilir. Buna bağlı olarak da 

restoranlarımızla daha fazla iletişim içerisinde olmak ve onlarla daha iyi bir ortaklık çerçevesinde aynı hedefe 

doğru koşmak zorundayız. Bu tarz etkinliklerimizle çalışanlarımızı hem gündemimiz hakkında bilgilendiriyor 

hem de onlarla bir araya gelerek yüksek bir motivasyon ortamı sağlıyoruz. Zirvelerimizi özellikle 5 ayrı 

şehirde yaparak, çalışanlarımızla kendi bölgelerinde bir araya gelmek istedik ve son derece başarılı geçen 

toplantılarla amacımıza ulaştık. İnsan kaynağımızı zenginleştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Dr. K. Mehmet Büyükçolak
İnsan Kaynakları Direktörü 
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McDonald’s’ta bașarı; kârlılık, büyüme gibi ticari 
hedeflere ulașmanın ötesinde, içinde bulunduğu 
toplumun yararına faaliyette bulunmak anlamına 
gelir. McDonald’s toplumun sorumlu bir üyesi, her 
McDonald’s restoranı ise bulunduğu bölgede iyi 
bir komșu olarak, toplum yararına projelerin içinde 
yer alır. Yerel ve uluslararası düzeyde, sağlıktan 
spora birçok alanda destek verir. 

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 
oluyor.

McDonald’s Çocuk Vakfı ile faaliyete geçtiği 1999 
yılından bu yana İzmir’den Van’a, Adana’dan 
Trabzon’a 25 farklı yerleșim merkezindeki 29 
farklı hastanenin çocuk servislerinde 46 projeyi 
tamamladık. Çocukların sağlığı ve mutluluğu için 
Türkiye’nin her yerinde projeler gerçekleștiren 
Vakıf kanalı ile bugüne kadar 200 binin üzerinde 
çocuğa ulașarak 1,5 milyon doları așkın maddi ve 
ayni kaynak aktardık.

Sağlıklı Göz ve Eğitimde Bașarı Projesi 
kapsamında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Bașkanlığı ișbirliği ile bugüne kadar Șanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman’da  10 
binlerce ilköğretim öğrencisinin göz taramasından 
geçirilmesini sağladık. 2014 yılında aynı proje 
kapsamında Batman ilinde 17 ilköğretim okulunda 
yaklașık 17 bin öğrencinin göz taramasını 
gerçekleștirdik. Bundan böyle proje kapsamında 
her öğretim yılında yaklașık 20 bin öğrenciye 
ulașmayı hedefliyoruz. 

McDonald’s Çocuk Vakfı olarak 2014 yılında, Ege 
Bölgesi’nin en köklü ve eski çocuk hastanesi olan 
Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nin çocuk poliklinik 
binasını tamamen yeniledik ve tefriș ettik.

Bugüne Kadar Tamamlanan 
Projelerimiz
4    Aile Odası 
3    Hastane İlköğretim Dersliği 
6    Hastane Oyun Alanı
27  Çocuk Servisinin Tefriși 
6 İlde Göz Tarama Projesi

Ronald McDonald House Charities 
(RMHC)
1975 yılında Amerika - Filadelfiya’da kurulan 
RMHC, kâr amacı gütmeyen bir kuruluș olarak, 
çocukların sağlığı ve mutluluğu için doğrudan 
yarar sağlayacak projeler yaratır, geliștirir ve 
destekler. 58 ülke ve bölgedeki yerel uzantılarının 
olușturduğu küresel ağ sayesinde, Ronald 
McDonald House®, Ronald McDonald Family 
Room® ve Ronald McDonald Care Mobile® olmak 
üzere üç ana programı ve milyon dolarlık bağıșları 
ile RMHC tüm dünyada çocukların kaliteli sağlık 
hizmetlerine erișimini destekliyor.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %79’u diyor ki...

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

topluma geri vermek
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çevresel performansımız
Çevresel etkilerimizi, enerji ve su gibi doğal kaynakları 
verimli kullanarak ve atıklarımızın en doğru șekilde 
bertaraf edilmesine katkıda bulunarak yönetiyoruz. 
Etkilerimizi azaltmak için operasyonel faaliyetlerimizi 
sürekli izliyor ve iyileștirme alanlarımızı belirliyoruz.
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McDonald’s’ın Türkiye’deki faaliyetlerinde 
kullandığımız enerji kaynaklarının bașında elektrik 
geliyor. Elektrik enerjisini, restoranlarımızın iç ve 
dıș aydınlatmasına ek olarak, mutfak ekipmanı, 
arıtma sistemleri, klimalar, soğutucu ve derin 
dondurucular için kullanıyoruz. Elektrik kesintisi 
durumunda aktif olan jeneratörlerimizde yakıt 
olarak mazot kullanıyoruz.

2014’te yeni açılan restoranlarımızın mutfak 
ekipmanlarını enerji verimliliği kapsamında 
üst modelleriyle yeniledik. 2014 yılında bazı 
ekipmanlarımızı da restoranlarımızın ihtiyacına 
göre daha optimum kapasiteye getirdik.

Yeni restoranlarımızda kullanmaya bașladığımız 
iklimlendirme ekipmanımız enerji tüketimi 
ve emisyon oranı daha düșük olan yeni tip 
ekipmandır. Enerji tasarrufları ise eskilere oranla 
yaklașık %25 seviyelerindedir. Yeni açılan tüm 
restoranlarımızda LED aydınlatmaya geçmemizin 
yanı sıra yeni restoran bina inșaatlarımızda ısı 
yalıtımı da uyguluyoruz.

Çalıșanlarımızı enerji verimliliği ile ilgili 
bilinçlendirmek üzere sınıf eğitimleri düzenliyor 
ve her altı ayda bir enerji anketi yapıyoruz. 
Șirket restoranlarımızdan 102’si (yaklașık 
%40’ı) elektriğini, üretiminin %50’den fazlasını 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yapan 
EnerjiSA’dan satın alıyor. 

Raporlama döneminde, restoran sayımızdaki %15 
artıșa rağmen, aldığımız tasarruf önlemlerimiz 
sonucunda, elektrik tüketimimiz %12,3 oranında 
arttı. Diğer taraftan restoran bașına elektrik 
tüketimimiz kwh bazında %5,5 oranında, mazot 
kullanımımız ise litre bazında %14 azaldı.

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

‘‘McDonald’s Türkiye’nin çevre duyarlılığı ve bilinciyle faaliyet gösterme hedefine 
yönelik yaptığı enerji verimliliği yatırımları, emisyon azaltıcı projeler ve aldığı diğer 
koruyucu önlemler yeterlidir.’’

enerji verimliliği

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

RESTORAN BAȘINA YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (kWh)

YILLIK TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ (kWh)

 

 

 

 

 

53.434.639

325.490

314.880

307.556

293.149

59.827.245

66.687.411

72.504.659
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Restoranlarımızda ağırlıklı olarak yağ ve ambalaj 
atıkları olușuyor. Atık yönetimi konusunda 
aldığımız aksiyonların tamamı yasal zorunluluklar 
paralelinde bașlatıldı. Ambalaj atıklarımızla ilgili 
yükümlülüklerimizi TÜKÇEV ile yerine getiriyoruz. 
Yasal zorunluluk olarak atık yağlarımızı, lisanslı 
toplayıcılar olan Albiyobir ve Deha Biyodizel 
firmalarına teslim ederek toplanmasını sağlıyoruz.

Yönetmelik gereği atık kızartmalık yağlar tehlikeli 
atık sınıfında değerlendiriliyor. Restoranlarımızda 
kızartma amaçlı tükettiğimiz yağı, Türk Gıda 
Kodeksinde belirlenmiș olan tüm kalite kriterlerine 
ait limitler dahilinde kullanıyoruz. Bu yağları kalite 
kriter limitlerinin așımı gerçekleșmeden önce 
kullanımdan çıkartıp lisanslı atık yağ toplama 
firmasına veriyoruz. 

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

2014’te ambalaj atıklarımızın %44’ü kadar ambalaj 
atığını yasal yükümlülüğümüz kapsamında 
TÜKÇEV aracılığıyla bertaraf ettik. Bu atıkların 
onaylı geri dönüșüm tesislerinde değerlendirildiği 
belgelendi.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %71’i diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin çevre kirliliğinin azaltılması ve katı atık yönetimi 
konusunda yaptığı çalışmalar yeterlidir.’’

atık yönetimi

Türkiye, McDonald’s’ın tüm dünyadaki 
restoranlarında zorunlu tuttuğu MFY projesini, 
2013 yılında ilk bașlatan ülkelerden biri oldu. 
Projenin amacı, müșterinin verdiği siparișe göre 
ürünün belli bir süre içinde optimum maliyet 
ve minimum enerji tüketimi ile hazırlanması 
ve böylelikle sürdürülebilir kaynaklarımızın 
korunmasına katkı sağlamaktı. 

MFY projesi hayata geçmeden önce satıș 
yoğunluğuna göre ürünler önceden hazırlanıp 
paketlenip satıșa sunuluyordu. Belli bir süre 
içinde satıșı yapılamayan ürünler atık olarak 
değerlendiriliyor ve ambalajlı olarak ıskartaya 
ayrılıyordu.

MFY projesi sonrasında  pișmiș ürün olarak 
tabir edilen ambalajsız atıklarımızda %8 azalma 
olurken, kağıt, karton ve ambalaj atıklarımızda 
%22 azalma gerçeklești. 

Bu kapsamda ürün ve ambalaj atıklarının yanı 
sıra enerji tüketiminde de azalma oldu. Enerji 
tüketimi açısından, MFY projesi sonrası MFY için 
tasarlanan enerji tasarruflu ekipmanlar ve siparișe 
göre ekipman kullanımı sayesinde enerji tüketimi 
restoran bașına %4,64 azaldı.

MFY (Made For You)
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2011 2012 2013 2014

YILLIK TOPLAM SU TÜKETİMİ (Litre)

2011 2012 2013 2014

RESTORAN BAȘINA YILLIK SU TÜKETİMİ (Litre)

180.303

225.385 217.558 219.448

1.098
1.186

1.003
887

Su, restoranlarımızda en yoğun kullandığımız 
doğal kaynaktır. Suyu genel kullanıma ek olarak 
kola, buz, kahve ve kakao yapımında kullanıyoruz. 
McDonald’s Türkiye’de kullanılan su arıtma (ters 
ozmoz) sistemi, gıda güvenliği ve ürün kalitesi 
(içecek) standartlarına uygunluk açısından en 
son teknolojiyle ve șebekeden kaynaklanabilecek 
ve insan sağlığına zarar verebilecek ağır metal 
gibi tüm etkenleri ortadan kaldırmak üzere 
tasarlanmıștır. 

Arıtma sistemimizin, her ay periyodik kontrolden 
geçmesini ve alınan numunelerle suyun kimyasal 
analizinin yapılmasını sağlıyoruz. 2014 yılında da 
yeni açılan restoranlarımızın personel lavabolarında 
fotoselli bataryalar, eski restoranlarımızda ise 
akan su miktarını azaltacak aparatlar kullanmaya 
devam ettik. 

Raporlama döneminde, restoran sayımızdaki 
%15 artıșa rağmen tüm restoranlarımızdaki su 
tüketimimiz litre bazında %4,25 oranında artarken, 
restoran bașına su tüketimimiz ise litre bazında 
%11 oranında azaldı. Gelecek dönemlerde su 
tüketim oranımızı restoran artıș oranımızın altında 
tutacak önlemleri almaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %64’ü diyor ki...

‘‘McDonald’s Türkiye’nin elektrik, su, doğal gaz, fosil yakıtlar gibi kaynakların 
tasarruflu kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar yeterlidir.’’

su yönetimi
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sosyal performans 
göstergelerimiz

m.d. = mevcut değil; 2013 yılına ait verilerimiz cinsiyet bazında mevcut değildir. 
Alt ișverenlerimize ait veriler 2015 yılından itibaren toplanmaya bașlanacaktır.

ek tablolar
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*2014 itibarı ile atık yağları tehlikeli atık sınıfına alarak raporlamaya bașladık.
**Çevresel duyarlılığımız sonucu 2014 yılında kağıt bardak ve sandviç kutularımızı da dahil ederek 
daha fazla ambalaj atığını bertaraf etmeye odaklandık.

SOM: Aynı yıl içinde ay bazında, restoranın ișletilme süresi.

çevresel performans 
göstergelerimiz
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GRI İÇERİK İNDEKSİ 
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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 derlenmiștir.

Șirket, yöneticileri, çalıșanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm șahıslar 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 İșletmeleri Ltd. Ști.) aittir.

ANADOLU RESTORAN 
İȘLETMELERİ LTD. ȘTİ.
T. 0212 336 34 00

Kurumsal İletișim Yöneticisi
Șule Özdemir
T. 0212 336 34 00
sule.ozdemir@mcdonalds.com.tr

AloServis Hizmetimiz
Çağrı Merkezimiz
444 62 62 

Web Sitemiz
www.mcdonalds.com.tr

https://www.facebook.com/McDonaldsTurkiye/

https://www.youtube.com/user/mcdonaldstr

https://www.pinterest.com/mcdonaldstr/

https://plus.google.com/+McDonaldsTR

http://instagram.com/mcdonaldsturkiye

https://www.linkedin.com/company/mcdonaldsturkiye

https://tr.foursquare.com/mcdonaldstr

RAPORLAMA DANIȘMANI
Sercom Danıșmanlık
Elif Özkul Gökmen 
T. 0533 648 07 40
elif@sercomconsulting.com

TASARIM VE UYGULAMA
T2 Tasarım
Tarkan Erbek
T. 0532 424 21 54
tarkan@t2tasarim.com
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