GÜNEŞİN OYA AYDEMİR
1971 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında ekolojik modelleme konusunda çalıştı. Bu dönemde Kuş Gözlemcileri ile
tanışarak sivil toplum alanına yöneldi. Anadolu coğrafyasını, doğasını, yabanıl alanlarını
gezdi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında proje ve program koordinatörlüğü,
yöneticilik ve yönetim kurulu başkanlıkları yaptı. 1996 yılında tanıştığı Buğday Hareketi’nin
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ne dönüşümünde aktif rol aldı. 2007 yılında
ekolojik bir topluluk kurmak amacıyla bir grup arkadaşıyla birlikte Kazdağları’na taşındı.
Burada Victor Ananias ile birlikte Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezini ve Yaşam Okulu’nu
kurdu. 2012 yılında aynı bölgede Bir Tohum Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Vakıf
bünyesinde yöneticilik yanı sıra katılımcı sanat, Vatandaş Bilimi, ekofelsefe ve hikaye
anlatıcılığı zanaatı konularındaki projelerin küratörlüğünü yapıyor.
Doğa insan ilişkileri, doğa ile uyumlu yaşam, kırsalda ve şehirde dirençli ve onarıcı insan
toplulukları ve değişen dünyanın yeni paradigması üzerine kafa yoruyor, bu konularda
konuşmalar yapıyor, dersler veriyor ve yazılar yazıyor.
2003 yılından bu yana Ashoka Sosyal Girişim Ağının Türkiye’deki fellowlarından biri olarak
sosyal girişimci sıfatını kazanan Güneşin Aydemir, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İklim
Değişikliği ve Çevre Portföyünün ve REPMAN (İtibar Yönetimi Platformu) nun stratejik
danışmanlarından biri.

GÜNEŞİN OYA AYDEMİR
Is born in Ankara in 1971. Studied biology at Hacettepe University and worked on ecological
modelling during her university years. After she met birdwatchers, stepped into nature
conservation issues, surveyed pristine and wild areas of Anatolia. Worked at pioneer natüre
conservation NGOs in Turkey, as a coordinator, manager, member of the board. She had an
active role in the transformation of Buğday Movement into Buğday Association for
Supporting Ecological Living. Moved to Kazdağı region in 2007 with a group of colleagues
with an intention of setting up an ecological community. She founded Çamtepe Ecological
Living Center together with Victor Ananias and created Yaşam Okulu (Life School)
Programme. In 2021 she was one of the founders of Bir Tohum Vakfı (One Seed Foundation)
in the same region. She is chairwoman of the foundation as well as curating projects on
participatory art, citizen science, ecophilosophy and art of storytelling.
She is entertaining, giving speeches, lessons and writing on the topics of nature-human
relationship, nature friendly living, sustainable, resilient and regenerative communities both
rural and urban and a new paradigm of changing world.
She is an Ashoka fellow as a social enterpreneur since 2003 and one of the strategic
consultants of UNDP Country Office CCE (Climate Change and Environment) Portfolio and
REPMAN (Reputation Management Platform).

