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Vejetaryenlik, veganizm, permakültür, ekolojik, organik kelimeleri sana bir 

şeyler ifade ediyor mu? O zaman sen de bir Yeşilist olabilirsin! Dikkat kesil: 

çevreyle dost bir platformla tanıştıracağım seni.  
 
Yesilist.com, ülkemizde yeş il vicdanlı 

tüketicinin kendisi ve doğa için yararlı 

ürünler bulmasının zor olduğu 

gerçeği, sağlıklı ve ekolojik yaşam 

hakkındaki bilgi eksikliği göz önünde 

bulundurularak kurulan misyon sahibi 

bir site. Her gün güncellenerek 

kullanıcılarına yeş il yaşamı günlük hayata nasıl entegre edecekleri hakkında 

keyifli bilgiler veren Yeşilist, Türkiye'nin ilk ve tek sürdürülebilir yaşam 

platformu.  

İngilizce içeriği de bulunan sitede, ekolojik yaşam gönüllülerinin bilgi 

alışverişinde bulunabileceği bir platform oluşturulmuş . Tüm bunları bir ders 

verir gibi değil, son derece eğlenceli bir konseptle sunan sitede, parti ertesi 

ayağa kalkma tüyolarından ofiste kestirmek için 19 nedene dek pek çok yazı 

bulabilirsin.  

Biz Yeş ilist'iz, sen de Yeş ilist olmak istiyorsan buraya tıkla.  

www.yesilist.com  

Ekip'ten Seda yazdı.  

   

Tweetle

Sadece üyeler yorum yazabilir!  

 
 

  

Yorumlar
 

idilll 12.01.2012 22:26 

yesilist.com sitesinde sorun var sanırım, üye olmak istedim ama güvenlik 

kodunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. 

Mia'nın Listeleri  

● Nişantaşı'nda Nerede Yenir?  

● Galata Butikleri  

● Yeni akım: 'Nail Bar'lar  

● Doğal Ürünler  

 
Mia Kim?Mia'ya Ulaş
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Mia'nın Önceki Seçimleri  

 

Mia\'nın Seçimi - 14-02-2012 -  Her günün 
aşkla başlasın, aşkla bitsin. Sevgililer Günü'n 
kutlu olsun! ... 

Aşkla dolu bir gün

Mia\'nın Seçimi - 26-01-2012 -  Okulların 
yarıyıl tatiline girdiği sadece rahatlayan 
trafikten değil, evdeki curcunadan da 
kolayca anlaşılabilir! Hem çocuklara hem de 
büyüklere hitap eden etkinliklerden ... 

Çocukların zamanı

Mia\'nın Seçimi - 18-01-2012 -  Karmaşık 
dünyamıza henüz ayak basmamış anne 
karnındaki bebeklere artık cicili bicili, renkli 
hediyelerden ziyade organik ürünler almanın 
tam yeri tam zamanı. 100% ö... 

Bebelere organik

Devamı...

Devamı...

Devamı...

Bütün Postalar için tıkla...
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