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Ortadogu’da yesil ve sürdürülebilir yasamin 

sesi olan Green Prophet sitesi Yesilist’i 

haber yapti…  Türkiye’de yasiyor ve size en 

yakin organik pazarin nerede oldugunu mu 

merak ediyorsunuz? Nasil geri dönüsüme 

katki da bulunabileceginizi mi merak 

ediyorsunuz? Yesilist ev ve bahçe’den 

ekoturizme, modadan beslenmeye kadar her 

konuda yesil seçimler yapabilmeleri için Türklere yol gösteriyor.Çevre bilinci olusmus Türkler oldukça 

sikintili. Ülkede geçim kaynaklari ve insan sagligi gözardi edilerek geleneksel endüstriyellesme yolunda 

hizli adimlar atilmasi ve Türkiye’de bolca kaynagi olan yesil enerji yerine kirli enerjiye hala yatirim 

yapiliyor olmasindan kaynaklanan sikintilara çözüm olmasa da Yesilist tüketici bazinda daha yesil ve 

sürdürülebilir seçimlere rehber oluyor. Yesilist Türkiye’de yasarken doga dostu ürünler ve bilgiler 

bulmakta zorlanan Ergem ve Georgie’nin parlak fikirlerinden ortaya çikmisSite onalti konu basligi 

altinda kisilere yesil bir rehber niteligiliginde. Semtlere veya kategoriye göre arama seçenekleri 

mevcut. Günlük yenilenen haberlerden yeni çikan ürünleri veya isyerlerini ögrenmeniz mümkün.Ergem 

ayni zamanda Al Gore’un Iklim Projesinde Türkiye’deki temsilcisi ve ülkede dünyada yasanan iklim 

degisikligi konusunda egitim veriyor.Site artik ülkede yasayan yabancilara da hizmet verebilmek 

amaciyla  Ingilizce olarak da okunabiliyor. Ingilizce sayfada yine doga dostu olan ingilizce bloglara da 

linkler verilmis. .Türkiye’de yasamiyor olsaniz bile siteyi ziyeret etmeye deger. Eger ziyaret etmezseniz 

Nature2S Baby Organics’i Topkapi Iplik veya Türkiye’nin tek Permakültür Arastirma Enstitüsü’nü 

nereden bileceksiniz? Biraz sitede dolasirsaniz memnun ayrilacaginizdan eminiz. 

http://www.greenprophet.com/2011/12/turkeys-first-green-lifestyle-website-now-bilingual/ 
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Brit Müzik Ödülleri Olaylı Geçti  
İngiltere’nin başkenti Londra’da dün 
akşam düzenlenen ’Brit Awards’ ödül 
töreninde, İngiliz şarkıcı [...]  

  

Kings of Convenience konser fiyatları 
belli oldu.  
Biletler, sınırlı sayıda 80 TL’lik öğrenci ve 
130 TL olmak üzerinden satışa çıkacak. 
[...]  

  

Salvador Dali için Son Günler  
Tophane-i Amire’de gerçekleştirilen ve 
ziyaretçi akınına uğrayan Salvador Dali 
Sergisi yoğun isteğe [...]  

  

Madonna Konseri Bilet Fiyatları Belli Oldu  
Madonna'nın İstanbul konserinin biletleri 
en düşük 100 TL en yüksek ise 600 TL 
olarak belirlendi. [...]  

TELİF HAKKI MI BURAK HAKKI MI?  
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TELİF HAKKI MI BURAK HAKKI MI? 
Müjdeler olsun sayın radyocepte 
dinleyicileri, ben süper bir insan[...]  

  

Defne Suman * Çocuklu mu Çocuksuz 
mu?  
Çocuklu mu çocuksuz mu? Hassas bir 
konu. 40 yaşına merdiven dayamış 
çocuksuz kadınların ellerini [...]  

  

Levent Candaş * Grammy Yummy  
Grammy ödüllerinin 54. sünü dün gece 
canlı yayından izledim ve ister istemez 
kafamda yine kıyaslamal[...]  

  

Ayça Z. Aydın * Dünya Üzerindeki En 
Ölümcül Virüs!  
Muppet Show karakterlerinden 2 yaş lı 
adam vardır, locada oturur, söylenir, 
homurdanır dururlar... Ha[...]  

Website analytics software 

 

 

CEPTEN GÜNDEMDEN YEŞILIST WORKSHOP YAZARLARIMIZDAN FESTİVAL KONSER ALBÜM MÜZIK TEKNOLOJILERI

  yenile 

 rumuz mesajınız Yolla

yardım · ifadeler · profil  

5

6

22 Şub 12, 01:05 ÖS 

çaçaça: güneşli bir çarşamba, ötüşen kuşlar... kahve 

kokusu.. ve radyocepte 

20 Şub 12, 01:57 ÖS 

Omurga: Güneşli bir pazartesi....kahve kokusu...biraz 
mola....ve radyocepte...şahane....

20 Şub 12, 12:30 ÖÖ 

radyocepte: thanks...;) keep listening...

18 Şub 12, 10:47 ÖS 

alfasilin: beautiful tuness..*)

6 Şub 12, 01:54 ÖÖ 

icha: yine açtığınız yere basarsanız kapanır... Yani 
Radyochatte yazısına tıklarsanız...

5 Şub 12, 07:08 ÖS 
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