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Sevgili Konuklarımız, Afacan Ekibi, tesis içinde yapmak istediğiniz her türlü 
etkinlik için yardımınıza hazırdır. Tüm tesisin düzeni, odaların temizliği, yemeklerin hazırlanıp 
sunulması bu ekibin sorumluluğundadır. Ne ve nasıl yapmak istediğinizi bize iletmeniz yeterlidir. 
Olanaklarımız ölçüsünde tüm isteklerinizi yerine getirmeye çalışırız.

Grup başkanlarından, gruplarının konakladıkları odaları ve ortak kullanım alanları, bahçe ve çalışma 
işliklerini sürekli gözetim altında tutarak, odalardaki eşyaların ve tesisteki diğer araç gereçlerin 
kırılıp dökülmesine, yerlerinin değiştirilmesine engel olacak önlemleri almalarını bekliyoruz. 
Çalışmalarınız ya da oyunlarınızın sonrasında dağılan odaların eski düzenli haline getirilmesi, araç 
ve gereçlerin alındığı yerlere konulması sizlerin sorumluluğundadır. Bu tür sorumlulukların bilincinde 
olmanızı bekliyoruz. 

Tabii ki, eşyalar, araç gereçler kaza ya da fazla kullanım nedeniyle bozulabilir, kırılabilir. Kasten 
ya da kazaen böyle bir olaya neden olursanız bunu mutlaka bize bildirin ki, kırılan bozulan şeyleri 
zamanında onaralım ya da yenisiyle değiştirelim.

Ancak kasti ya da ihmal sonucu oluşacak zararların yapan tarafından karşılanması gerektiğine de 
dikkatinizi çekeriz.

Tesisin genel temizliği hepimizin ortak sorumluluğundadır. Tesiste yeterli sayıda çöp kutusu 
bulunmaktadır. Kağıt ve plastikler için de özel çöp torbaları vardır.

Tesisimizin bahçesi arıtılmış su ile sulanmaktadır. Bu su içilmez ve oyunlarda kullanılamaz, duş 
alınmaz.

Grup Başkanlarına 
Tavsiyeler

Afacan hakkında  
ayrıntılı bilgi için:
www.afacan.de/tuerk



Afacan2

Afacan

Odalarımız Ve Size Sunduklarımız

Odalar Tüm odalarımız bahçeye bakar ve deniz manzaralıdır. Bazılarında klima bulunur. 2 ya  
da 3 yataklıdır. 
> Duşlarda kullanılan ve güneş enerjisi ile ısıttığımız sular, güneşsiz günlerde ya da geceyarısından 
sonra soğuk akabilir. 
> Odaların tek anahtarı olduğundan, kalanların kendi aralarında bu konuda anlaşmaları gerekmektedir.
> Afacan ekibi odaları düzenli olarak temizler, çarşaf ve havluları yeniler, ancak dağınıklığına  
müdahele etmez.
> Odalarımız çok büyük olmadığından özellikle 3 kişilik odalarda yer sorunu yaşanmaması için az 
eşya getirilmesini öneriyoruz.
> Dışardaki sivrisineklerin odanıza girmesini istemiyorsanız, balkon kapılarını kapalı tutmalısınız.
> Lütfen odalardan ayrılmadan önce grubunuzun konakladığı tüm odaları tek tek gezerek olası 
hasarları gözden geçiriniz ve varsa bize bildiriniz.

Etkinlik Odaları Kırmızı B blokta ve sarı C blokta tüm konuklar için, içinde bir masa, 
sandalyeler, oturma grubu, yer minderleri, kırtasiye gereçleri, birkaç danışma kitabı, oyun dolabı, 
çay-kahve takımları ve mesaj panosu bulunan bir etkinlik odası vardır.
> Burayı seminerler, oyunlar, tartışmalar ve buluşmalar için kullanabilirsiniz.
> Açık değilse anahtar için Ali ya da Filiz’i arayınız.
> Lütfen odaları kullandıktan sonra derli toplu ve temiz bırakınız.

Kafeterya Burası hava durumuna göre içeride ya da dışarıda yemeklerin yendiği alandır. 
Konuklar içerideki çok amaçlı salonu dinlenme, sohbet, oyun ve toplanma alanı olarak da kullanabilir.
> Yemekleri biz hazırlayıp sunuyoruz ama masaların kurulması ve toplanması için konuklarımızdan 
yardım alıyoruz.
> Salonun bir köşesindeki su sebilinden ücretsiz olarak su içilebilir. Şişe suyu ve diğer içecekler ise 
ücreti karşılığında satın alınabilir.
> Kafeteryamızda tavla, okey, vb. çeşitli masa oyunları oynayabilir, sahnemizi sunumlar, dinletiler ve 
tiyatro çalışmaları için kullanabilir, oturma gruplarında konforlu sohbetler edebilirsiniz.
> Yemek saatleri dışında kafeteryada toplantılar yapılabilir, yansıtıcı ile arşivimizdeki ya da yanınızda 
getireceğiniz film izlenebilir, kitap okunabilir.
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Veranda Verandamız deniz kenarında, üstü kapalı ve çok amaçlı kullanılabilecek bir alandır. 
Grup toplantıları, oyunlar, disko için gerekli donanıma sahiptir. Sevdiğiniz müziklerin CDlerini 
getirebilirsiniz. 
> Verandada parti de yapabilirsiniz ancak saat en geç 23.00’da müzik susmalıdır. Partileri düzenlerken 
lütfen Afacan’da kalan diğer grupları davet etmeyi de unutmayın. Disco Afacan’da konaklayan herkese 
açıktır. Programınızı önceden Afacan yönetimine bildirmeyi de lütfen ihmal etmeyin.
> Veranda alanı, kullanıldıktan sonra bir başka grup tarafından kullanılacak biçimde temiz ve düzenli 
bırakılmalıdır.

Okuma Odası Verandanın yanında, gün ışığını içeri yansıtan büyük bir penceresi olan, 
içinde masa, sandalyeler ve bir kanapesi olan bir okuma odamız var. İçinde çoğunluğu Almanca ve 
Türkçe olmak üzere değişik dillerde, çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları bulunmaktadır.  
Kitaplar burada okunabileceği gibi, odalara da alınabilir. Ancak okunduktan sonra mutlaka geri  
getirilip yerine konmalıdır. Okuma odamıza  yanınızda getirip geri götürmek istemediğiniz kitapları 
bağışlayabilirsiniz.
> Lütfen ara sıra Okuma Odası’nı kontrol ediniz, dağınıksa düzenleyiniz. Unutmayın ki bu oda ne 
kadar düzenli ve çekici olursa okuyan çocuk sayısı o kadar artacaktır.
> Okuma Odamız genellikle açık tutulur. Kilitli ise anahtarı yönetimden alabilirsiniz.

 Atölye Sanat atölyemiz suyu, lavabosu, masa ve sandalyeleri olan sakin bir ortamdır.
> Afacan’da yapacağınız özel çalışmalar için gereken araç ve gerecin işlikte bulunup bulunmadığını 
lütfen gelmeden önce yönetime sorun. Yoksa yanınızda getirmenizi isteyebiliriz.
> İşlik ve yanındaki malzeme odası sürekli açıktır.
> İşliği de diğer alanlarımız gibi kullandıktan sonra temiz, düzenli ve yeniden kullanıma hazır olarak 
bırakınız.
> İşliği, özel beceri ve yeteneklerinizi diğer konuklarımza göstermek amacıyla da kullanabilirsiniz.

 Unutma Beni Atölyesi Bu atölye B bloğun arkasında yer alan çok amaçlı bir 
toplantı ortamıdır.

 Ritm Odası Deniz kenarında vurmalı müzik aletlerini topladığımız küçük bir depodur. 
Çalgıları çevrenizi rahatsız etmemeye özen göstererek kullanabilirsiniz.

Açık Hava Sineması Afacan’da TV yok. Ama yine de yıldızların altında film iz-
leme olanağına sahipsiniz. DVD oynatıcımız, yansıtıcımız ve bunları kullanabileceğiniz 3 tane de dış 
mekanımız var. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik filmlerden oluşan küçük koleksiyona da 
sahibiz. Bunu genişletmek için DVD bağışlarına açığız.
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Kumsal ve deniz Afacan’ın önündeki deniz temizdir. Ancak zaman zaman rüzgarın 
kıyıya sürüklediği yosunlara rastlayabilirsiniz.
> Denizin dibi genellikle taşlıktır, kıyıdan uzakta deniz kestaneleri de bulunmaktadır. Bu nedenle 
konuklarımıza, yanlarında deniz ayakkabısı getirmelerini öneririz.
> Beraberinizde deniz gözlüğü ve şnorkel getirmenize değer. Suyun altında farklı türde balıkları, 
deniz patlıcanlarını, deniz yıldızlarını, yengeçleri ve türlü çeşitli deniz bitkilerini izleyebilirsiniz.
> Dünya ölçeğinde yaşanan plastik atık sorunu Afacan ve çevresini de etkiliyor. Bu nedenle 2019 
yılından beri tüm gruplardan, Afacan’da geçirecekleri toplam zamanın iki saatini plastik atık topla-
mak için ayırmalarını rica ediyoruz. Bunun için gerekli eldiven ve atık torbalarını biz temin ediyoruz.
> Sahil şeridi kamuya aittir. Afacan’da konaklamayan insanlar da gerek bu şeritten gerekse de deniz-
den yararlanma hakkına sahiptir. Bu nedenle zaman zaman ortaya çıkan sorunları önlemek amacıyla 
Afacan arazisinin etrafını (giriş çıkışlar mümkün olacak şekilde) alçak bir çitle çevirerek işaretledik.
> Yüzer platform Afacan’a aittir. Bulunduğu yerde derinlik yaklaşık 2 metredir.

Yüzme Havuzu Havuzumuz çok sevilen bir buluşma noktasıdır. Derinliği 120-170 cm. 
arasındadır. Sutopu için top ve kalelerimiz bulunmaktadır.
> Büyük havuzun yanında bir de çocuk havuzu vardır.
> Havuzu saat 18.00’a kadar kullanabilirsiniz. Çünkü sonrasında temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır.
> Havuzun kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Yüzme bilmeyenlere dikkat ediniz.

Spor Sahası Beton zeminli spor sahası 13 x 22 m. boyutlarındadır. Burada mini futbol, 
basketbol, voleybol oynayabilirsiniz. Yanındaki çimenlik alanda da cimnastik yapabilirsiniz. 
> Yukarıdaki spor dallarının toplarını yönetimden isteyebilirsiniz. Konuklarımızın top bağışlarını da 
sevinçle karşılıyoruz.
> Tırmanma duvarına çıkışlar, mutlaka bu işin ehli kişilerle birlikte yapılmalıdır.


