
Hobi
Kendin Yap

Koronavirüs yüzünden hepimiz evlere kapandık, günlük rutinlerimiz Koronavirüs yüzünden hepimiz evlere kapandık, günlük rutinlerimiz 
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kez de zamanın bolluğundan dert yanmaya başladı. Sizin için zamanınızı kez de zamanın bolluğundan dert yanmaya başladı. Sizin için zamanınızı 
kaliteli kullanabileceğiniz, hem eğlenip hem güzel vakit geçirebileceğiniz kaliteli kullanabileceğiniz, hem eğlenip hem güzel vakit geçirebileceğiniz 
hobi sitelerini derledik. hobi sitelerini derledik. 

Bilgilerinizi sınamak ve yarışmak için tıklayıntıklayın. 

Canon Creative Park
Kâğıtlar ile yapılacak çeşitli aktivite ve maket fikirleri buradaburada. 

Edding – Boyama Sayfaları
Meşhur kalem ve kırtasiye firması Edding’ten çocukların evde 
boyama yapabilmeleri için çeşitli taslak görseller buradaburada. 

Boyama Oyunları
Tema ve içeriklerine göre sınıflandırılabilen binlerce içeriğiyle hem 
küçüklere hem de büyüklere hitap eden site için hemen tıklayıntıklayın. 

Kâğıt İşleri ve Boyama 

Bilgileri Yarıştıralım
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banagore.co
Ev işleri, sağlık, güzellik, pratik bilgiler, yemek… 
Ev yaşamına ilişkin işler, kendin yap projeleri, yemek, sağlık, güzellik, 
alışveriş ve pratik bilgiler buradaburada. 

Dekor Cenneti
Ev dekorasyonlarına ilişkin harika fikirler edinilecek bilgi ve görseller için 
tıklayıntıklayın (mutfak, salon ve banyo düzenlemeleri vb.). 

Ev Düzenleme
Ev düzenleme, pratik el işleri vb. birçok bilgi ve yaratıcı fikir için tıklayıntıklayın. 

Pinterest
Yaratıcı fikirler keşfetmenize ve bunları saklamanıza yardımcı olan 
görsellerden oluşan her türlü el becerileri, aksesuar, yemek tarifleri, ev 
fikirleri, stil ilhamları ve deneyebileceğiniz başka fikirler için tıklayıntıklayın. 

Resimli Örgü Modelleri
Evde örgü örmeye ne dersiniz? “Çocuklara Özel Çok Kolay Dikiş” veya 
“Çocuklara Özel Çok Kolay Örgü” gibi kitaplardan yararlanabilirsiniz. 
Birbirinden güzel modellere buradanburadan da ulaşabilirsiniz. 

Şukela List
Keyifli vakit geçirmemizi sağlarken sahip olduğumuz gizli yetenekleri 
de ortaya çıkarabilecek bilgiler için tıklayıntıklayın (örgü, yemek, spor, bahçe, 
koleksiyon, dil öğrenme, satranç, oyunlar, çizim, günlük, blog yazmak 
vb.). 

10 Marifet
Evdeki eskileri değerlendirme, hobi ve el işi burada. 

Kolay Malzemeler ile Evde Kendin Yap 

https://banagore.co/
https://banagore.co/
https://www.dekorcenneti.com
https://www.dekorcenneti.com  
https://evduzenleme.com
https://evduzenleme.com
https://tr.pinterest.com
https://tr.pinterest.com
https://www.resimliorgumodelleri.com
https://www.resimliorgumodelleri.com/
https://www.sukelalist.com
https://www.sukelalist.com
https://10marifet.org


Becerikli Anne
Geri dönüşüm, yemek, kişisel bakım becerileri için 

tıklayıntıklayın (makyaj, saç, giyim, dikiş vb.) 

ÇiZiO 
Resim yapmayla ilgili teknikler, ipuçları ve daha fazlası bu 
kanaldakanalda.  

Hobi Dünya
Çeşitli malzemeler ile eviniz için dekoratif ürünler 

yapmaya ne dersiniz? Cevabınız evet ise tıklayıntıklayın. 

İbrahim Sami Özen
Hat ve ebru sanatları gibi geleneksel sanatlara ilginiz var 

ise burayaburaya bakmalısınız. 

Reza Hemmatirad
Reza Hemmatirad YouTube’daki kanalkanalında minyatür ve 
görsel sanatlar alanlarında birçok beceriyi kazandırıcı 
videolarıyla öne çıkıyor. 

Şafak Tavkul
Şafak Tavkul, TRT’de yayımlanmış “Herkes Resim 
Yapabilir” programıyla resmi öğretirken paylaştığı 
animasyonlarla da seyredenlere animasyon ziyafeti 
ikram ediyor. 

Youtube Kanalları
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