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We are committed to active involvement in the local communities around 
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible 
community partner by ensuring that our business objectives enhance the 
quality of life in the community. 

Otellerimizin ve şirket ofislerimizin içinde bulunduğu yerel toplumlara 
etkin olarak katılmaya öncelikli önem veriyoruz. Bu da iş hedeflerimizin 
toplumda yaşam kalitesini zenginleştirmesini sağlayarak değerli, 
sorumlu bir toplum partneri olmak anlamına geliyor. 

The aim of our community investment is to support global efforts that 
represent the business goals of IHG and which make a positive difference 
to the communities in which we operate. The activities we support must be 
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics 
and Business Conduct. 

Topluma yatırımımızın amacı IHG'nin iş hedeflerini temsil eden ve 
faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda olumlu bir fark yaratan küresel 
çabaları desteklemektir. Desteklediğimiz faaliyetlerin kurumsal 
değerlerimize, 'Winning Ways' ve Etik ve İş Yapma Kurallarımıza uygun 
olması gerekir. 

Who we support Kimleri destekliyoruz 

At a corporate level, we focus on: Kurumsal düzeyde aşağıdakilere odaklanıyoruz: 

 The environment – we understand our responsibility to respect the 

environment and manage its impacts for the benefit of the 
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water 
savings) 

 Çevre – Çevreye saygılı olma ve çevre üzerindeki etkilerimizi 

içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumların yararına yönetme 
sorumluluğumuzu anlıyoruz (örneğin enerji, atık ve su tasarrufu)

 Local economic opportunity – we support the development of 

sustainable opportunities in the community, especially in terms of 
education and skills training to enhance employment opportunities in 
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy

 Yerel ekonomik fırsat – toplumda özellikle ağırlama sektöründeki

istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla ve ağırlıklı olarak IHG 
Academy vasıtasıyla eğitim ve beceri eğitimi açısından 
sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini destekliyoruz 

 Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we 

are committed to helping provide disaster relief when natural and 
man-made disasters affect our hotels and the local communities 
surrounding them. 

 Afet kurtarma – IHG Shelter in a Storm Programımız vasıtasıyla, 

doğal ve insan kaynaklı afetler otellerimizi ve çevrelerindeki yerel 
toplumları etkilediğinde afet kurtarma çalışmalarına katılmaya 
önem veriyoruz. 

Community partnerships Toplumla partnerlikler 

In choosing which community organisations to support, primary 
consideration is given to requests that meet the following criteria: 

Desteklenecek toplum kuruluşlarının seçiminde aşağıdaki kriterlere 

uygun taleplere birincil öncelik verilmektedir: 

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 IHG'nin üç odak alanından birisinde net bir amaç ve tanımlanmış 
bir ihtiyaç olması 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  tanımlanan ihtiyacın ele alınışında yenilikçi yaklaşımlar göstermesi

 demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal 

 explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

 etkili bir organizasyon göstermesi ve kuruluşun teklifini başından 
sonuna takip etme yeteneğini kanıtlaması 

 yararlarını IHG'ye ve otel topluluklarımıza net bir şekilde anlatması.

At local level, our approach is to encourage our local managers and 
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is 
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our 
Code of Ethics. 

Yerel düzeyde yaklaşımımız yerel yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı, tüm 
kararların Etik Kurallarımıza uygunluğunu sağlarken, toplumları için 
neyin doğru olduğuna karar verirken bu politikayı bir sağduyu rehberi 
olarak kullanmaları yönünde teşvik etmektir. 

Our approach to charitable giving Bağışlara yaklaşımımız 

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status 
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and 
who align to one of our three focus areas. 

Katkılar sadece doğrulanabilir bir hayır kurumu statüsüne sahip olan ve 
etik ilkeleri bizim Etik Kurallarımız ile tutarlı olan ve üç odak alanımızdan 
birisine uygun faaliyetler yürüten kuruluşlara yapılmaktadır. 

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, 
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In 
addition, we will not generally provide contributions to: 

Irk, din, mezhep, cinsiyet, yaş, fiziki özür veya ulusal köken temelinde 

ayrımcılık yapan kuruluşları desteklemiyoruz. Buna ek olarak, genel 

olarak aşağıdakilere katkıda bulunmayacağız: 

 individuals  kişiler 

 religious organisations  dini kuruluşlar

 general operating support for hospitals and health care institutions  hastane ve sağlık bakım kurumlarına genel işletme desteği

 capital campaigns  sermaye kampanyaları

 endowment funds  bağış fonları

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 iş çıkarlarımızla doğrudan ilişkisi olmayan konferanslar, çalıştaylar 
veya seminerler 

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 yıllara yayılan bağışlar; yıllara yayılan taleplerin sadece ilk yılı 
karşılanacaktır, sonraki yıllardaki destek yıllık değerlendirmeye 
bağlıdır 

 political donations of any kind.  her ne türden olursa olsun siyasi amaçlı bağışlar.
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Review structure and process Gözden geçirme yapısı ve süreci 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 Kurumsal bağışlar, Kurumsal Sorumluluk Ekibi (CRT) Yönetim 
Grubu tarafından denetlenir 

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 CRT, "Toplumlarımızı Destekleme" politikamıza rehberlik etmek için 
personel girdilerini göz önüne alır 

 The CRT recommends an annual budget for approval by the 
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic 
direction, and approves all contributions with Executive Committee 
oversight. 

 CRT, yıllık bütçeyi Yönetim Kurulu onayına sunar, politikaları, 
ilkeleri, kriterleri ve stratejik yönü belirler ve Yönetim Kurulu 
gözetiminde tüm katkıları onaylar. 


