
 

15. Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Semineri 

Erişilebilirlik Notu 

 

Kayıt: 

Aşağıda linki verilen kayıt formunda erişilebilirlik ihtiyaçları 

sorulmuştur. Verilen cevaplar organizasyon ekibi tarafından 

takip edilmektedir. 

Kayıt Linki:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgdr32rx6voQk_z

vVw7E4IcJ8Nah8t6UL7U8U-9ufS7naOA/viewform  

Düzenlemeler: 

• Etkinlik alanında rampa, asansör ve kılavuz zemin gibi 

gerekli fiziksel erişilebilirlik koşulları sağlanmıştır.  

• Engelli tuvaletleri kadın ve erkek tuvaletlerinin içinde 

bulunmaktadır. 

• Fuaye alanının dokunsal haritasını bilgi masasından talep 

edebilirsiniz. 

• Konferans salonunda sesli betimleme yapılacaktır. Üst 

kattaki konferans salonu girişinde kulaklıklarınızı istemeyi 

unutmayınız. 

• Konferans salonunda Türk İşaret Dili çevirisi yapılacaktır. 

• Konferans salonundaki oturumlarda konuşulanlar canlı 

altyazı ile sahnenin sağındaki ekranda da yazılı olarak 

aktarılacaktır. Altyazıları takip etmek isteyen katılımcıların 

salonun sağ ön kısmına oturması önerilmektedir. 

• Duyusal hassasiyetleri bulunan katılımcılar için fuaye 

alanında sessiz oda uygulaması bulunmaktadır. 

• Saat 12.00 ile 13.00 arasında fuaye alanındaki fotoğraf 

sergisini sesli betimleme desteği alarak gezebilirsiniz. Sesli 

betimleme personeli serginin başlangıç noktasında 

olacaktır. Ayrıca, sergi başlangıç noktasında 
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betimlemelerin yazılı haline ulaşabileceğiniz bir karekod da 

bulunmaktadır. 

Etkinlik Alanı ve Ulaşım: 

• Filantropi Semineri 4. Levent’teki Sabancı Center’da 

gerçekleşecektir. 

• En yakın metro durağı: 4. Levent – Yaklaşık 5 dakika 

yürüme mesafesi 

• En yakın otobüs durağı: 4. Levent – Yaklaşık 5 dakika 

yürüme mesafesi 

• Detaylı toplu ulaşım bilgisi: 

https://moovitapp.com/index/tr/toplu_ta%C5%9F%C4%B1

ma-Sabanc%C4%B1_Center-Istanbul-site_17458975-

1563  

• Eğer engelli aracı kullanıyorsanız ve kendi aracınızla 

gelecekseniz plaka bilginizi 30 Kasım 2022, saat 12.00’ye 

kadar utku@sabancivakfi.org adresine iletmeniz 

gerekmektedir. 

• Sabancı Center’a gelirken engelli aracına ihtiyaç duymanız 

halinde etkinlikten 1 hafta öncesine kadar Alo 153’ü 

arayarak transfer istediğiniz güzergâh için destek 

alabilirsiniz. Destek alabilmek için İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Kayıt 

işlemleri için 0212 449 96 60 numarasını arayabilirsiniz. 

Metro Durağından Sabancı Center'a Körcül Tarif (Yaklaşık 5 

Dakika):  

Metro istasyonunun 4. Levent (Plazalar) çıkışından yürüyen 

merdivenle veya asansörle çıktıktan sonra Sabancı Center saat 

4 yönünde, yani sağ arka çaprazınızda 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 
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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 bir kaldırıma varacaksınız. O 

kaldırımdan sonraki bir küçük ve bir büyük karşıya geçişin 

sonunda vardığınız açık alanda karşınızda kalan kapıdan 

etkinliğin gerçekleşeceği mekâna girebilirsiniz.  

İç Mekân Betimlemesi: 

Kapıdan geçtikten sonra sağa kıvrımlı yapıdaki bir fuaye 

alanına gireceksiniz. Bilgi masası karşınızda kalmaktadır. 

Masanın hafif sol çaprazında ise konferans salonuna çıkan 

merdivenler yer almaktadır. Merdivenlerin solunda asansör 

bulunmaktadır. Bilgi masasını sol tarafınıza alıp devam 

ederseniz 3 basamak aşağıya inerek serginin bulunduğu alana 

varabilirsiniz. Sergi alanı arka arkaya dizilmiş panellerden 

oluşurken geri kalan alanda bistrolar bulunmaktadır. Kadınlar 

tuvaleti bilgi masasının arkasında, erkekler tuvaleti ise 

bistroların bulunduğu alanda saat iki yönündedir. Saat 12’den 

sonra açılacak yemek alınabilecek alan ise 3 basamak indikten 

sonra vardığınız alanda, sağ taraftadır. 

İletişim: 

Erişilebilirlik hakkında detaylı soru ve önerilerinizi 

utku@sabancivakfi.org adresine iletebilirsiniz. 

mailto:utku@sabancivakfi.org

