
 

12. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri Erişilebilirlik 

Uygulamaları 

• Seminer alanında rampa, asansör ve kılavuz zemin gibi 

gerekli fiziksel erişilebilirlik koşulları sağlanmıştır.  

• Karşılama masasında verilecek olan seminer programı 

Braille ve büyük puntolu olarak basılacaktır. 

• Fuaye alanının dokunsal haritasını karşılama masasından 

talep edebilirsiniz. Haritanın nasıl kullanılacağına dair 

bilgilendirme karşılama masasında yapılacaktır.  

• Seminerde sesli betimleme yapılacaktır. Üst kattaki 

konferans salonu girişinde kulaklıklarınızı istemeyi 

unutmayınız. 

• Seminerde işaret dili tercümesi yapılacaktır.  

• Fuaye alanında bulunan stantlar için betimlemeli tur 

yapılacaktır. Rehbere aşağıdaki cep telefonu 

numarasından ulaşabilirsiniz:   

o Emine Kolivar: 0533 428 98 42 

 

Ulaşım Bilgisi: 

En Yakın Metro Durağı: 4. Levent 

En Yakın Otobüs Durağı: 4. Levent 

Taksi: Güvenlikten talep ettiğiniz takdirde sizin için taksi 

çağırılacaktır. 

Metro Durağından Sabancı Center'a Körcül Tarif (Yaklaşık 5 

Dakika): 

Metro istasyonunun 4. Levent (Kuleler) çıkışından yürüyen 

merdivenle veya asansörle çıktıktan sonra Sabancı Center saat 

4 yönünde kalmaktadır. Bu nedenle arkanızı dönerek yürüyen 

merdiveni ya da asansörü sağ tarafınızda bırakacak şekilde 

yürümeniz gerekmektedir. Hafif sağa ardından da sola kıvrılan 

kaldırımı takip edin ve sol taraftaki sıra ağaçlar bittikten sonra 



 

sola dönün. Ardından solda diz hizasına gelen duvarı takip 

ederek açık bir otoparka gireceksiniz. Park halinde bulunan 

arabaları geçtikten sonra Center'ın girişi sağınızda kalmaktadır. 

Güvenlik kontrol noktasından geçtikten sonra küçük bir 

rampadan inerek iki kısa karşıya geçişin ardından sağa doğru 

giden bir kaldırıma varacaksınız. O kaldırımdan sonraki bir küçük 

ve bir büyük karşıya geçişin sonunda vardığınız açık alanda 

karşınızda kalan kapıdan seminerin gerçekleşeceği mekana 

girebilirsiniz. 

İç Mekan Betimlemesi: 

Kapıdan geçtikten sonra karşılama masası karşınızda 

kalmaktadır. Masanın yanında fotoğraf panosu bulunmakta, 

panonun karşısında ise konferans salonuna çıkan merdivenler 

yer almaktadır. Fotoğraf panosunu sol tarafınıza alıp devam 

ederseniz 3 basamak aşağıya inerek stantların bulunduğu fuaye 

alanına varabilirsiniz. Kahve standı karşınızda kalacaktır. Fuaye 

stantları sırayla duvar kenarına dizilmiş vaziyette iken orta alanda 

bistrolar bulunmaktadır. Bistroların üzerinde ikramlar yer 

almaktadır. Kadınlar tuvaleti karşılama masasının arkasında, 

erkekler tuvaleti ise bistroların bulunduğu alanda saat iki 

yönündedir. Stantların yerlerine ve daha detaylı tarife dokunsal 

haritadan ulaşabilirsiniz. Fotoğraf panosunun karşısındaki 

merdivenleri kullanarak konferans salonunun bulunduğu kata 

çıktığınızda salon karşınızda kalmaktadır. 

Soru ve Önerileriniz İçin: 

Detaylı soru ve önerilerinizi utku@sabancivakfi.org adresine 

iletebilirsiniz. 


