
 

Biz Kimiz? 

 

Düşünme Karavanı 

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisi ile edindiğimiz bilgi, beceri ve deneyimi topluluklarla 

paylaşmayı hedefliyoruz. Kendi sınıflarımızla başladığımız bu yolculuğa çocukları, gençleri, 

öğretmenleri, ebeveynleri ve farklı meslek gruplarındaki insanları dahil etmemiz gerektiğine 

inanarak, “Düşünme Karavanı”nı oluşturduk.    

Bu yolculukta çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliğimiz devam ederken, P4C başlangıç ve 

derinleşme eğitim programları yapıyor ve bu programları tamamlayan ‘’Ubuntu’’ topluluğu 

ile üretim içerikli düzenli aylık buluşmalar gerçekleştiriyoruz.  

Hayallerimizden biri “Düşünme Karavanı” ile Türkiye’nin birçok yerine ulaşmak ve P4C 

çemberleri kurmaktır.  

Birlikte düşündüğümüz ve soruşturduğumuz yolculuklarda buluşmak ümidiyle.       

 

Pandora Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

Pandora Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu uzman 

psikologlar tarafından 2021 yılında Fethiye’de kurulmuştur. Merkezde, çocuk, ergen ve 

yetişkin danışanlarla psikoterapi seansları gerçekleştirilmekte, aynı zamanda çift terapisi ve 

dil terapisi hizmeti de sunulmaktadır. 

 

 

 

                                

 

 



 

 

Çocuk-Ebeveyn Kampı 

31 Temmuz- 3 Ağustos / 7-11 Yaş 

Yeldeğirmeni Bungalow Evleri/Kayaköy/ Fethiye 

Kampa Davet: 

Çocuk ve ebeveynler için,  doğada vakit geçirirken kendi ritimlerini fark ettikleri, öğrendikleri, 

eğlendikleri, sorguladıkları anların birlikteliğini paylaşmak adına bu kampı düzenliyoruz. Şehir 

yaşamındaki sorumluluklarımızı, sınırlarımızı, okul, iş koşuşturmalarını bir nebze geride 

bırakmak, birlikte bir yaşam alanı oluşturmak için sizleri çocuk-ebeveyn kampına davet 

ediyoruz. 

Neden Çocuk- Ebeveyn Kampı: 

Küresel salgına maruz kaldığımız andan itibaren ev, yaşam, sosyal hayat, ebeveyn 

sorumluluğu, çocuk olma, iletişim gibi daha birçok alanda etkilendiğimiz ve bilmediğimiz 

zorlu zamanlardan geçiyoruz. Bazen dengeyi kurmakta, zaman yönetiminde, rutinleri devam 

ettirmekte zorlanıyoruz. Hem kendimiz hem de çocukla olan ilişkimiz için nefes almaya ve 

alan açmaya ihtiyaç duyuyoruz. Gelin, eskiden olduğu gibi doğanın içinde yine birbirimize 

özen göstererek ve birbirimizi gözeterek bir arada keyifle zaman geçirelim. 

 

Kimler Katılabilir? 

-7-11 yaşındaki çocuklar ve ebeveynleri (Birinci derece akraba olmak zorunda değildir.) 

 

Çocuk-Ebeveyn Kampı Program Akışı: 

 

Çocuk         Çocuk&Ebeveyn          Ebeveyn 

 

 

Çocuklarla Felsefe Atölyesi                  Müzik               Ebeveyn Paylaşım Atölyesi 

        Yaratıcı Drama Atölyesi                 Masal  Şiddetsiz İletişim Atölyesi 

Kukla Yapım Atölyesi                          Tiyatro               Ebeveynlerle Felsefe Atölyesi 

        Tiyatro Gösterisi                     Doğa Yürüyüşü              Masal Dinletisi 

                  Masal Dinletisi                                             Tiyatro Gösterisi        

              

     

                                                        



 

Tarih: 

Çocuk-Ebeveyn Kampı” 31 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak, 3 Ağustos 

Salı”günü kahvaltının ardından kapanış çemberi ile tamamlanacaktır.  

 

Konaklama: 

Yeldeğirmeni Bungalow Otel 

Sevgili misafirlerimiz, 

Eski bir Rum köyü olan Kayaköy, tarihi dokusuyla ve eşsiz doğasıyla en güzel tatil 

seçeneklerinden biridir.  Sessiz, sakin ve aynı zamanda dolu dolu bir tatil arayanlar için harika 

bir lokasyondur. Her biri müstakil bungalowlardan oluşan otelimizin etrafı, göz alabildiğine 

yeşillik ve ağaçlarla çevrilidir. 

Güne güzel bir kahvaltı ile başlayacağınızı garanti ediyoruz. Akşam yemeği için size özel 

hazırlanan açık büfeden o güne ait çıkan yemeklerden alabilirsiniz.  

Tatilde aksiyon seven misafirlerimiz için Babadağ &Apos;dan yapılan yamaç paraşütü, jeep 

safari, at safari ve tekne turu alternatifleri bulunmaktadır. 

Otelimizin barında alkollü ve alkolsüz içecek servisimiz vardır. 

En çok sorulan soru;Denize olan uzaklığımız 

Hem Ölüdeniz, hem Gemiler koyu, hem de Fethiye merkeze eşit, yaklaşık 7 km uzaklıktayız. 

Aracınızla 10 dakika içerisinde üç yere de ulaşabilirsiniz.  

Not: Otelimiz içinde bulunduğumuz genel PANDEMİ durumundan dolayı sosyal mesafe 

koruma ve hijyen kurallarına %100 uygundur. Havuz temizliğinde klor yerine doğal mineral 

tuz kullanıyoruz; mayonuzu, bikininizi ve en önemlisi yüzünüzü soldurmuyoruz. Havuz 

kullanımımız sabah 09.00; akşam 19.00 a kadardır.  

Havuz başında bulunan evlerimizde konaklamak isteyen misafirlerimize küçük bir uyarıda 

bulunmak isteriz malum havuzun kullanımı sabahları temizliği yapılırken azda olsa gürültülü 

olabiliyor sıfır ses isteyen misafirlerimize bahçe içlerinde arkada kalan evlerimizi tavsiye 

ediyoruz. Tabi çocuklu misafirlerimizin çocuklarını bu konuya nasıl ikna edecekleri hakkında 

bir fikrimiz yok       

 

Ulaşım: 

Havalimanından gelenler için; havaş ile 30 lira otogara kadar gelip, otogardan taksi ile 

gelebilir 55 lira ya da minibüsler ile 10 liraya gelebilirsiniz.  

Otobüs ile gelenler için; Otobüste Fethiye otogarına gelip,otogardan taksi ile gelebilir 55 lira 

ya da minibüsler ile 10 liraya gelebilirsiniz.  

Kendi aracıyla gelenler için; navigasyona ‘’Yeldeğirmeni Bungalov Evleri’’ yazarak 

gelebilirsiniz. 



 

Beslenme: 

Sabah kahvaltısı, öğlen sağlıklı ve besleyici atıştırmalıklar ile akşam yemeği ücrete dahildir. 

Katılımcıların özel durumları gözetilerek günlük menü oluşturulacak ve kamp öncesi 

paylaşılacaktır. 

Gün Akışı: 

Birlikte her sabaha, başlangıç çemberi ve nefes çalışmaları ile merhaba diyeceğiz. 

Paylaşılacak olan günlük programa göre atölyelere katılacağız. Her gün sonu çemberinde de 

yine birlikte günü değerlendireceğiz. 

Kamp İçin Ricalar: 

-Çocuklar arası çatışma 

Kampın ilk günü başlangıç çemberinde birlikte nasıl yaşamak ve öğrenmek istediğimizi 

konuşarak, çember anlaşmaları yapacağız. Bu anlaşmada, bireysel veya topluluktan 

ricalarımızı duymaya alan açacağız. Herhangi bir çatışma durumunda, anlaşmazlıkla bağ 

kurarak şiddetsiz iletişimden aldığımız ilhamla herkesin niyetiyle görülmesi için özen 

göstereceğiz. 

-Telefon, tablet kullanımı 

Çocukların teknoloji kullanımı, atölye çalışmaları bitince ebeveynlerin sorumluluğundadır. 

Atölye çalışmalarında anda olabilmek, odaklanmak için dikkat dağıtıcı uyaranlardan uzak 

durulması ya da sessizde olması önemlidir. 

 
. 

 

 

 

 



 

Kamp Ücretleri: 

Ücrete konaklama, yemek, atölye ve etkinlikler dahildir. Kontenjan 15 aile ile sınırlıdır. 
15 Haziran’a kadar ödemenin tamamını yapan  katılımcılara indirim uygulanacaktır  

1y  1ç - 3400* - 3600 TL 

1y  2ç - 4900  - 5200 TL 

2y  1ç – 4900 - 5200 TL 

2y  2ç - 6200 - 6600 TL 

*Bu fiyatlar 15 Haziran’a kadar yapılan  peşin ödemeler için  geçerlidir.  

 

Kamptaki Kolaylaştırıcılar Kimler? 

Kesra Okumuş  

 

2013 yılından beri devlet okulunda sınıf öğretmenliği yapıyor. İnsan hakları, toplumsal 

cinsiyet ve ayrımcılık gibi meselelere duyduğu ilgi ve meraktan dolayı  İstanbul Bilgi 

Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. 2017 yılında Başka Bir Okul 

Mümkün Derneği’nin Başlangıç eğitimini alırken Şiddetsiz İletişim ile tanıştı. Tamamladığı 

Şiddetsiz İletişim Yıllık Eğitimi ve Arabuluculuk Eğitimi ile yolculuğuna kendi içindeki ve dahil 

olduğu topluluklardaki barışı tesis etmek adına çalışmalar yapıyor.  

Çocuklar için felsefe eğitimini tamamladıktan sonra ilk yolculuğu birlikte çalıştığı çocuklarla 

yaptığı düşünme çemberleri oldu. Öğretmenler ile yaptığımız çemberlerle P4C pedagojisinin 

herkes için olduğunu fark ederek Düşünme Karavanı’nı hayaldaşı Elif ile kurdu.  

Felsefeyi bir yaşam yolu olarak benimsemek istediğinden felsefe lisansını okuyor. BBOM 

Derneği’nin gönüllüsü olarak katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları için materyal ve içerik 

üretmeye destek oluyor. Çağdaş Drama Derneği'nden yaratıcı drama eğitimi alıyor. 

Dağcılık, uzun yol bisikleti, chigong, meditasyon ile yolda olmaya devam ediyor.  

 



 

 

Elif Vatansever Özkan 

 

1983 Yılında İstanbul’da doğdu. Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun 

olduktan sonra çeşitli illerde sınıf öğretmenliği yaptı. Halen İstanbul’da bir devlet okulunda 

çalışmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Danışmanlığı eğitimini tamamladı ve halen 

danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Öğretmen Akademisi Vakfı’nda Kısmi Zamanlı 

Eğitmen olarak görev almaktadır. Başka Bir Okul Mümkün Derneği Öğretmen Köyü Kurucu 

Topluluğu’ndan olup, Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği tarafından yapılan yıllık programı ve 

Onarıcı Çember, Arabuluculuk eğitimlerini tamamladı; çocuk ve ebeveynlerle şefkat dili, 

çatışma çözümü çalışmaya devam etmektedir. Maltepe Üniversitesi  Felsefe Anabilim 

Dalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır. 2018 yılında (P4C) Çocuklar için Felsefe Eğitici Eğitimini 

tamamladı, 2020 yılında da bu pedagojinin çocuklar, öğretmenler, topluluklar arasında  

yaygınlaşması için Kesra ile ‘’Düşünme Karavanı’’nı kurdu. 

Seda Meşeli 

 

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü’nde öğrenim gördükten sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek 

lisansını tamamladı. 



 

Lisansüstü eğitimi boyunca, ODTÜ Psikoloji Bölümü Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde, bir 

buçuk sene boyunca yetişkinlerle psikoterapi seansları gerçekleştirdi. 

2015 yılından beri Fethiye’de özel bir anaokulunda ebeveyn ve çocuklara psikolojik 

danışmanlık hizmeti veriyor, anne-babalar ile çocuk gelişimi üzerine söyleşiler 

gerçekleştiriyor ve drama lideri Vildan Dündar ile beraber atölyeler düzenliyor. 

2017 yılından beri, Fethiye’de Pandora Psikoterapi bünyesinde yetişkin, ergen ve çocuklarla, 

Türkçenin yanı sıra Fransızca ve İngilizce dillerinde bireysel psikoterapi seansları yürütüyor. 

Gençlik ve çocuk edebiyatı, en büyük ilgi alanları arasında ve 2018 yılında, ilk çocuk kitabı 

“Zugileyen Yinki” ABM Yayınevi tarafından yayınlandı. 

Merve Arslan 

 

22 Aralık 1988’de Diyarbakır’da doğdu. İlköğretime Erzincan’da başladı, Ankara’da devam 

etti. Ortaöğretim ve liseyi Ankara’da tamamladı. 2013 senesinde DTCF Tiyatro Bölümü 

Dramatik Yazarlık ana sanat dalından mezun oldu. Oytad (Oyun ve Tiyatro Akademisi)’da 

drama, kukla ve mask üzerine eğitim gördü. Okullarda drama eğitmenliği yaptı. 2015 yılının 

sonlarında katıldığı Yasin Yürekli’ni fiziksel atölye çalışmalarının beraberinde, Jacques Lecoq 

pedagojisinden hareketle fiziksel tiyatro çalışmalarına başladı. 2016 yılında faaliyete başlayan 

Fiziksel Tiyatro çalışmalarını hedef alan Ankara’da bir sanat atölyesi olan ‘Yol Atölye’nin 

kurulumunda yer aldı. Yol Atölye Oyuncuları ile birlikte ‘Seslerin Masalı’ adlı çocuk oyununda 

oynadı ve müziklerini yaptı. Yazdığı tek kişilik müzikli ‘Karıncayiyen’ adlı oyunu Yol Atölye’de 

ve diğer sahnelerde faaliyete geçirdi.  ‘Doğumgünü’ isimli iki kişilik bir Clown performans 

oyunu yazdı ve Yol Atölye’de performansını gerçekleştirdi. 2017 Haziran ayında Kophenang 

Commedia School Eğitmenlerinden John Finbarr Ryan ve Petra Föhrenbach’dan Fiziksel 

Tiyatro’da Maske Oyunculuğu üzerine eğitim aldı. 2018 yılında yine John Finbarr ve Petra 

Föhrenbach’dan Vadeville ve grotesk oyunculuk üzerine eğitim aldı. ‘Kutu’ isimli clown  oyunu 



 

tasarladı ve oynadı. 2019 yazında Buffoon, commedia del arte üzerine eğitim gördü ve oyun 

tasarladı. Bir uluslararası Commedia de’ll arte projesi olan Travelling Masks’da (maskeler 

dünyayı geziyor) Yol Atölye olarak ‘’Hazard of Love’’ oyununda oynadı, akordeonist olarak 

müziklerini yaptı. Şimdilerde Fiziksel Tiyatro üzerine araştırmalarını sürdürmekte ve söz ve 

müziklerin yapımında yer aldığı bir müzik grubunda akordeonist ve vokal olarak  çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

Vildan Dündar 

 

1971 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi’nde Turizm ve Rehberlik bölümünden 

mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca oyuncu olarak çeşitli tiyatro festivallerine katıldı.  

Çağdaş Drama Derneği’nin yaratıcı drama eğitmenliği programını bitirdi. Datça 

Belediyesi’nde çocuk kulüplerini çalıştırdı.  Yine Datça’da “Datlı Payam Çocuk Tiyatrosu’nu 

kurdu. On altı yıldır ilköğretim ve anaokullarında drama eğitmenliği yapıyor ve tiyatro 

oyunlarını yönetiyor. Son üç yıldır Klinik Psikolog arkadaşı Seda Meşeli ile sanatı ve drama 

tekniklerini içeren ebeveyn paylaşım atölyelerinin kolaylaştırıcılığını üstleniyor. 

Ön Kayıt İçin Lütfen Formu Doldurunuz! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIUDre2lP-1j1m2-

M5XHo0u04cVvFWk6XJpgFXTP3jLnMUA/viewform 

İletişim 0545 726 36 72                    E-posta: dusunmekaravani@gmail.com 

Heyecanla bekliyoruz sizleri... 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIUDre2lP-1j1m2-M5XHo0u04cVvFWk6XJpgFXTP3jLnMUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIUDre2lP-1j1m2-M5XHo0u04cVvFWk6XJpgFXTP3jLnMUA/viewform
mailto:dusunmekaravani@gmail.com

