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Uzakta ama bir arada...
Bır Arada



Sevgili İnnovalılar,

Hobiler, kendimizi ifade etmenin, zamanımızı kaliteli şekilde değerlendirmenin 
en etkili yollarından biri. İnsan ruhundaki yaratıcılık ve üretme arzusu ancak 
size en uygun hobinin yardımıyla ortaya çıkabilir, hayatınıza anlam katabilir. 
Mutlu olmak, stresi azaltmak, rahatlamak, yeni beceriler kazanmak ve özgüveni 
tazelemek için yaşamımıza hobiler katmalıyız.

Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için evde kaldığımız bu süreç, 
yeni hobiler edinmek için harika bir fırsat. 

Bugün, evde kolayca yapabileceğimiz ve salgından sonra da hayatlarımızın bir 
parçası olarak kalmasını umut ettiğimiz hobi önerileriyle karşınızdayız.

Evde
Hobi Önerileri

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!



Evde geçirdiğimiz bu dönemde 
yönelebileceğimiz bir başka hobi de bir 
blog açmak. Blogger ya da Wordpress 
altyapısını kullanarak açacağımız blogu 
bir günlük gibi kullanabilir ve hem 
yazmanın rahatlatıcı etkisinden 
faydalanıp hem de ilerisi için tarihe not 
düşebiliriz. Ya da uzman olduğumuz bir 
alanda yazarak diğer insanların bizim 
tecrübe ve yeteneklerimizden 
faydalanmasını sağlayabiliriz.

Aynı anda hem beden hem de ruh 
sağlığımıza iyi gelen kaç tane hobi var ki? 
Bugüne kadar hiç denemeyenlerimiz için 
evde kaldığımız bu günler yogaya bir şans 
vermek adına harika bir fırsat. Cihangir 
Yoga’nın YouTube kanalında farklı 
seviyelere yönelik ve farklı uzunlukta birçok 
dersi ücretsiz takip edebiliyoruz.

Evde geçirdiğimiz bu günlerde 
edinebileceğimiz ve hayatımız boyunca 
faydasını göreceğimiz en faydalı 
uğraşlardan biri de yeni bir dil öğrenmek. 
Duolingo uygulamasıyla İspanyolcadan 
Fransızcaya, Almancada Japoncaya, 
İtalyancadan Rusçaya kadar 23 farklı dil 
öğrenmek mümkün. 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

YOGA YAPMAK BİR BLOG AÇMAK

YENİ BİR DİL ÖĞRENMEK

Link Burada

Link Burada

Link Burada

https://www.youtube.com/watch?v=UW7348wZaMI
https://www.youtube.com/channel/UCuhwFG_WWUVXI2D5CtOXHLQ
www.blogger.com
www.wordpress.com
www.wordpress.com
https://www.youtube.com/watch?v=4lkwvVLApwc
www.duolingo.com


Dünyanın en eski oyunlarından biri 
olan satranç, bir yandan keyifli vakit 
geçirmemizi sağlarken diğer yandan 
zihnimizi canlı tutmamıza yarayan 
harika bir hobi. Eğer bilmiyorsak 
kuralları buradan öğrenebilir, satranca 
aşinalığımız zaten varsa tamamen 
ücretsiz olan LiChess üzerinden online 
oyun oynayabilir ve günlük 
alıştırmalara göz atabiliriz.

Tıpkı satranç gibi bir yandan keyifli vakit 
geçirirken diğer yandan zihnimizi canlı 
tutmamıza yarayacak bir başka hobi de 
Go. Kurallarının kolay öğrenilmesiyle 
dünyanın en basit oyunu, 10 üzeri 
300’den fazla ihtimal içermesiyle de 
dünyanın en karmaşık oyunu unvanlarını 
bir arada taşıyan Go’ya başlamak için Go 
Akademisi’nin ücretsiz derslerinden 
faydalanabilir, Online-Go.com sitesi 
üzerinden de dünyanın dört bir 
yanındaki oyuncularla karşılaşabiliriz.

Artık giymediğimiz tişörtlerden ve eskimiş yastık 
kılıflarından el çantaları yapmak, bir kenarda atılı 
duran kravatları telefon kılıfına dönüştürmek, 
beyaz eşya ambalajlarından çıkan plastikleri duş 
perdesi ya da alet çantası haline getirmek, çöpe 
gitmek üzere olan kazaklardan eldiven çıkarmak 
gibi sayısız ilginç fikirle eski eşyaları 
değerlendirebiliriz.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

SATRANÇ OYNAMAK GO ÖĞRENMEK

Eskİ Eşyaları
Değerlendİrmek

Link Burada

Link Burada
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https://www.youtube.com/watch?v=5vH3vIT8mlI&list=PL16HaBOcFy5sjjJtJJ3JkDNOmddmQdl8C
https://www.youtube.com/watch?v=5vH3vIT8mlI&list=PL16HaBOcFy5sjjJtJJ3JkDNOmddmQdl8C
https://lichess.org/
https://www.youtube.com/channel/UCsSBi-RRBjOaNS7YWjfmspw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCsSBi-RRBjOaNS7YWjfmspw/videos
https://online-go.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PvJTVNy2eZY
https://www.youtube.com/watch?v=kOTq6fu6-Mg
https://www.youtube.com/results?search_query=eski+e%C5%9Fyalar%C4%B1+de%C4%9Ferlendirmek


Evinde halihazırda çiçek yetiştirenler 
açısından bu günler, saksı çiçeği bakımı 
konusunda bildiklerimizi gözden 
geçirmek için iyi bir fırsat. Daha önce saksı 
çiçeği yetiştirmemişsek de bu keyifli 
hobiyle tanışmak ve farklı çiçek türlerinin 
farklı ihtiyaçlarını öğrenmek için bu 
ücretsiz kanaldan faydalanabiliriz.

“Soldan sağa, yedi harfli, Japon kâğıt katlama 
sanatı” sorusundan aşina olduğumuz Origami 
ile birçoğumuzun ilişkisi kağıttan gemi ve uçak 
yapmaktan ileriye gitmemiştir. Evde kaldığımız 
günlerde bu durumu değiştirmek için 
faydalanabileceğimiz ve önceliği kolaylık olan 
harika bir kanal var: Easy Origami. 

Marie Kondo’nun “Hayatı Sadeleştirmek 
İçin Derle, Topla, Rahatla” isimli kitabıyla 
duyurduğu KonMari adlı Japon ev 
düzenleme metodu kısa sürede tüm 
dünyada çok popüler oldu. Daha verimli 
bir eşya düzenleme metodundan ibaret 
görsek de eşyaların ruhları ve enerjileri 
olduğu inancından beslenen maneviyatını 
hayatımıza entegre etmeye çalışsak da 
KonMari metodu kesinlikle bir şansı hak 
ediyor.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

KONMARİ METODUNU
ÖĞRENMEK SAKSI ÇİÇEĞİ BAKIMI

Origami Öğrenmek

Link Burada
Link Burada
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https://www.youtube.com/watch?v=FTRlfrgfJdI
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marie_Kondo
https://www.idefix.com/Kitap/Hayati-Sadelestirmek-Icin-Derle-Topla-Rahatla/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0000000635413?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z6Q_FJT9UXET9uIS24W3T0ktglaEH66ZuzuU-D7DXH_beo1qFGrbZMaAgMSEALw_wcB
https://www.idefix.com/Kitap/Hayati-Sadelestirmek-Icin-Derle-Topla-Rahatla/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0000000635413?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z6Q_FJT9UXET9uIS24W3T0ktglaEH66ZuzuU-D7DXH_beo1qFGrbZMaAgMSEALw_wcB
https://www.ozgeninoltasi.com/2016/11/konmari-yontemi.html
https://www.youtube.com/watch?v=lFiw2SbTcEs
https://www.youtube.com/watch?v=lFiw2SbTcEs
https://www.youtube.com/watch?v=lFiw2SbTcEs
https://www.youtube.com/channel/UCiCPPwHhhDcwWITREc1tX9A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCiCPPwHhhDcwWITREc1tX9A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=6QqBvy_yO_M
https://www.youtube.com/channel/UCUAzO81OuEQEwYmmK66UK-A/videos?view=0&sort=p&flow=grid


Son önerimiz belki kulağa biraz fazla klişe 
gelebilir fakat korona salgını nedeniyle içinden 
geçtiğimiz bu süreçte edinebileceğimiz en 
faydalı hobi gerçekten de okumak. Edebiyat 
severler için Can Yayınları sayısız e-kitabı 
ücretsiz sunmaya başladı. Ayrıca Trendeki 
Yabancı isimli online öykü dergisi de evde 
kaldığımız süre boyunca ücretsiz. #EvdeKal 
çağrısı kapsamında ücretsiz ulaşabileceğimiz 
diğer yerli ve yabancı yayınların listesi burada. 
Sesli kitabı tercih edenlerimiz ise Milli 
Kütüphane’nin ücretsiz arşivine bakabilir veya 
Storytel’i 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilir.

“Eskiden dedelerimiz ninelerimiz evde 
saatlerce, günlerce sıkılmadan neler 
yapıyormuş yahu?” diye soruyoruz ya hani 
bazen, cevabı net: Radyo dinliyorlardı. O 
zamanların en yaygın programlarından biri 
olan radyo tiyatrolarını bir araya getiren 
harika bir site var: 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

RADYO TİYATROSU
DİNLEMEK

OKUMAK

Link Burada

Link Burada

https://canyayinlari.com/booktag/1340/e-kitap/
https://canyayinlari.com/yazidetay/10532/evinde-kalanlar-icin-kalpten-kucuk-bir-hediye/
https://canyayinlari.com/yazidetay/10532/evinde-kalanlar-icin-kalpten-kucuk-bir-hediye/
https://medyascope.tv/2020/03/23/okumaya-zaman-bulamamaya-evdekal-molasi-ucretsiz-erisime-acik-kitap-ve-dergilerin-ayrintili-listesi/
https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/
https://www.storytel.com/tr/tr/
https://www.radyotiyatrosu.net/
https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/



