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Kutu aranjman yapmak
Genel amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında özelliğine göre
kutu aranjman yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Müşterinin isteği ve kutu aranjmanın özelliğine uygun
olarak kutu aranjman tasarımını yapabileceksiniz.
2. Tasarıma uygun kutu aranjman yapabileceksiniz.
Ortam:
Kapalı ortam, kalem, kâğıt, silgi, bilgisayar,
internet, katalog, sınıf, atölye.
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, canlı çiçek, yeşillik, oasis, tüp, kurdele, makas,
bıçak,
kamera çekimleri, fotoğraf makinası, tanıtım
broşürleri.
Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili öğrenci,
Çiçekler yaşamın vazgeçilmez bir ögesidir. Telaş içinde geçen, hızlı adımlarla
ilerleyen yorucu hayatımızda insanlar fiziksel, zihinsel ve duygusal yaşamı canlandıracak
çözümler aramaktadırlar. Araştırmacıların tespitlerinde çiçek tasarımları ve renkleri ruh
halini olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Günümüz insanlarının yaşamı ne kadar
zorlaşırsa zorlaşsın bu aşamada uzatılacak bir çiçek yaşama sevinci verecektir.
Çiçeklerin yaşamımızdaki bu önemine bağlı olarak da çiçekçilik sektörü, küresel
düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet şartları sebebi ile sürekli ve dinamik bir gelişim
içindedir. Bu özellikleri ile çiçekçilik sektörünün önemi daha da artmakta, bu sektörde
yapılan yatırım ve istihdamlar hızla çoğalmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu
sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün
korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.
Dünya çiçekliğiyle boy ölçüşen sektörümüz, kaliteli hizmet ve teknolojiye verilen
önemin artmasıyla, kendini günden güne geliştirmektedir. Çalışanların çiçekçilik konusunda
bilgili olması yanında; dikkatli, dürüst ve güler yüzlü olması gerekir. Sektörde çalışanlar çağı
yakalamalı hatta öncülük yapmalıdırlar.
Bu modül ile sizlere, iş yaşantınızda gerekli olacak kutu aranjman tasarımı ve
düzenleme bilgileri sunulmuştur. Sizler de bu bilgiler doğrultusunda iş yaşamınızda gerekli
olan bilgi ve becerileri geliştirebileceksiniz.
Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dileğiyle…
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Müşterinin isteği ve kutu aranjmanın özelliğine uygun olarak kutu aranjman tasarımı
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde aranjman yapımında usta çiçekçileri araştırınız.
Kutu aranjman ismi neden kullanılmakta olup diğer aranjmanlardan farkını
araştırınız.
Piyasada kutu aranjman yapımında isim yapan çiçekçilerle görüşerek teknik ve
yöntemler konusunda dokümanları toplayıp bir dosya oluşturunuz.
Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KUTU ARANJMAN TASARIMI
1.1. Tanımı ve Önemi
Tarihten günümüze kadar çiçek düzenleme modelleri farklı şekillerde uygulanmış
olup, aranjman da çiçek düzenleme sanatından gelişen bir iş kolu haline dönüşmüştür.
Aranjmanın sözlük anlamı nesneleri belli bir düzene göre yerleştirme ve düzenleme
sanatıdır. Çiçek aranjmanı ise farklı renkte ve özellikteki çiçek ve bitkileri, dekoratif ürünleri
biraraya getirerek uyumlu, ahenkli ve estetik bir çiçek topluluğu meydana getirme işlemidir.
Kutu aranjman ise mukavva ya da kartondan yapılmış üzeri deri veya kumaş kaplı
dikdörtgen ya da kalp şeklinde kutu içine hazırlanan aranjman tasarımlarına verilen isimdir.

Fotoğraf 1.1: Kutu aranjmanı
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Çiçek aranjmanları tasarımı çiçeklerin müşterinin isteğine uygun olarak en verimli,
estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesidir. Tarih boyunca çiçek düzenlemeleri
konusunda çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda birçok tasarım ortaya
çıkmıştır. Bu tasarımlar gün ve gün hızla değişerek günümüzde değişik şekillerde
aranjmanlar olarak hizmet sektörü haline dönüşmüştür. Kutu aranjman tasarımı çok yeni bir
aranjman tasarımı değildir.
Aranjmanlar tebrik, düğün, hasta ziyaretleri, anneler günü, sevgililer günü gibi özel
günlerde tercih edilen ürünlerdir. Kutu aranjmanlar ise özellikle de gül tasarımında
hazırlananlar, daha çok sevgililer günü ve anneler gününde tercih edilen ve aranan bir
aranjman türüdür.
Kutu aranjmanlar günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Yukarıda bahsedilen
özel günler dışında kullanımları çok yaygın değildir. Dolayısıyla çiçekçilerde kutu aranjman
nadiren yapılmaktadır.
Kutu aranjman sunumları çiçeklerin açıkta değil de kutuda gitmesi açısından diğer
aranjmanlardan farklılık gösterir. Sevgililer ve anneler gününde kutunun şekli ve içindeki
sürprizle güne daha gizemli anlam yüklemek isteyen kişilerce sıkça kullanılmaktadır.
Ayrıca kutuda hazırlanan çiçekler diğer aranjmanlara göre kutu içinde bozulmadan
kurutulduğundan saklama açısından çiçeklerin ömrü daha uzun süreli ve kalıcı olmaktadır.
Bu özelliğinden dolayı müşteri tarafından özel günlerde kutu aranjmanlar talep konusu
olabilmektedir.

1.2.Kullanılan Malzemeler
Kutu aranjman hazırlayabilmek için öncelikle kullanacağımız araçları ve ekipmanları
hazırlamalıyız. Çalışma sırasında en çok ihtiyaç duyulan araçlar; budama makası, bıçak,
eldiven, kova, tel zımba, süpürge, kürek ve çöp kovasıdır.
Malzeme ve gereçler ise;








Aranjman altlığı amacıyla kullanılan kutular( dikdörtgen ve kalp şeklinde
karton ya da mukavva kutular.)
Oasis
Su tüpü
Canlı çiçekler
Yeşillikler
Dekoratif malzemeler(parlatıcı, boncuk vb.)
Jelatin, tül, fiyonk ve kurdeleler
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Aranjman altlığı olarak kullanılan kutular

Dikdörtgen kutular

Anneler günü ve sevgililer günü için kullanılması planlanan kutu aranjmanda, alt yapı
için dikdörtgen şekilli kutular kullanılmaktadır. Bu aranjmanda günün anlamına uyumu için
kutu içinde genellikle gül kullanımı tercih edilmektedir.

Fotoğraf 1.2: Kutu aranjman yapımında kullanılan dikdörtgen kutular



Kalp Şeklindeki kutular

Özellikle sevgililer ve anneler günü gibi özel günlerde kutuda aranjman tercihinde
müşterinin isteğine göre kalp şekilli kutular yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalp kutu
aranjmanında güller bir arada küme halinde yapıldığı için kurutularak saklanması, günün
önemini ileriki zamanlara taşımasından dolayı tercih sebebi olmaktadır. Kalp kutular kırmızı
kadife, karton ve mukavva yapıda olabilmektedir.

Fotoğraf 1.3: Kutu aranjman yapımında kullanılan kalp kutular

5



Oasis

Aranjman yapımında kullanılan kaplar içine yerleştirilen süngere oasis adı
verilmektedir. Bu süngerimsi yapı nemlendirilerek su tutma özelliği ile çiçeklere geçici bir
süre su sağlamaktadır ve aranjmanda kullanılan bitkilerin ömürlerini uzatmaktadır.
Kalp şeklindeki kutu aranjman tasarımlarında oasis kullanımı zorunludur. Çünkü oasis
kullanılan gül ya da orkide, yeşilliklerin tutturulabileceği bir altlık malzemesi görevini
görmektedir.

Fotoğraf 1.4: Aranjman yapımında kullanılan oasis



Su tüpü

Dikdörtgen kutuda hazırlanan aranjman tasarımlarında canlı çiçekler yatay olarak
yerleştirildiğinden ve tek gül ya da 1-3 çiçek kullanılan kutularda oasis kullanımı uygun
olmamaktadır. Bunun yerine daha ekonomik ve daha pratik olan su tüpü kullanılmaktadır. Su
tüpü kutu içinde tasarlanan çiçeğin sapının su ile temasını sağlayıp çiçeğin kurumasın
önleyerek aranjman ömrünü uzatmaktadır.

Fotoğraf 1.5: Dikdörtgen kutu aranjman hazırlanmasında kullanılan su tüpü
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Canlı Çiçekler

Dikdörtgen ve kalp şeklindeki kutu aranjman tasarımlarında yaygın olarak gül
kullanılmaktadır. Müşterinin isteği ve aranjmanı tasarlayan kişinin zevkine göre de gül
yerine orkide bazen de karanfil gibi çiçekler de nadiren kutu aranjman tasarımlarında
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.6: Kutu aranjman hazırlamasında çok sık kullanılan güller ve yeşillikler



Yeşillikler

Yeşillikler aranjman tasarımlarında dolgu maddesi olarak kullanılır. Diğer
aranjmanlara göre kutu aranjmanlarda yeşillik kullanımı çok azdır. Çünkü kalp kutuda
aranjmanda fazlaca gül kullanılacağından ve gül kullanımı kutunun şekline ve anlamına
ağırlık vereceğinden yeşillikler mümkün olduğu kadar az tutulur.

Gypso

Asparagus
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Cyperus

Ruskus

Fotoğraf 1.7: Kutu aranjman yapımında kullanılan ince yapraklı yeşillikler

Yeşillik olarak ince uzun yeşillikler tercih edilir. Bunlardan en fazla gypso, cyperus,
ruskus, asparagus gibi yeşillikler kullanılır.

Fotoğraf 1.8: Dikdörtgen kutuda orkide ve gül aranjmanı



Dekoratif Malzemeler

Kutu aranjman tasarımında aranjmana daha estetik ve güzel görünüm kazandırmak
amacıyla müşterinin isteğine göre aranjman malzemelerinin üzerinde veya arasında boncuk,
nazarlık, yeşillikler için parlatıcı gibi değişik dekoratif malzemeler kullanılmaktadır.
Dekoratif ürünler aranjmanda günün anlam ve önemine ilgi çekicilik de katmaktadır.
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Jelatin, Tül, Fiyonk ve Kurdeleler

Kutu aranjman bitiminde aranjmana ve kutuya estetik güzelliğini ve bütünlüğünü
kazandırmak için kutu fiyonklarla, kurdelelerle veya tüllerle süslenmektedir.
Jelatin ise kalp kutuda aranjman hazırlamasında oasis altına yerleştirilerek oasisin
neminin kutunun altına geçmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.9: Kutu aranjman süslemesinde kullanılan dekoratif ürünler
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1.3. Tasarım Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar
Çekici tasarımlar hazırlamak, müşterinin duygu ve düşüncelerini, hayallerini onlar
adına hazırlanan aranjmanda yansıtabilmek tasarımda büyük başarıdır. Birine hediye edilen
çiçekler çoğunlukla bir duygu ve mesajı iletmek amacı taşıdığından, profesyonel bir
tasarımcı müşterinin renk tercihlerini ustaca kullanarak çalışmalıdır. Yaratmak istenen sahne
ve aktarılmak istenen duyguya uygun bir çalışma ortaya çıkarmalıdır.
Kutu aranjman tasarımı yaparken aşağıda sıralanan noktalara dikkat edilmesi iyi bir
tasarımı ortaya koyacaktır.














Müşteri istekleri ve zevki dikkate alınarak aranjman tasarlanmalı.
Kullanılan çiçekler renk ve yapısal uyum içinde olmalı.
Dikdörtgen kutularda kullanılan çiçeklerin yapısı ve boyutları kutuya uygun
seçilerek tasarlanmalı.
Kutu aranjman tasarımında kullanılan çiçekler sınırlıdır. Dolayısıyla kalp
şeklindeki kutulara daha çok gül ve orkide, dikdörtgen kutulara ise yine gül ve
yanında müşteri tercihine göre değişik çiçekler kısmen de olsa tasarlanmalı.
Kullanılan çiçekler ve yeşillikler kutu ebadını geçmeyecek ve şeklini
bozmayacak şekilde tasarlanmalı.
Kalp kutu tasarımlarının daha çok anneler ve sevgililer gününe özel
tasarlanmalı. Kalp kutlulardaki tasarımlarda gül kullanmasına özen gösterilmeli.
Dikdörtgen kutu içi aranjmanlarında çok fazla çiçek değil de 1-5 adet konulacak
şekilde tasarlanmalı.
Dikdörtgen kutuda gül kullanılacaksa daha estetik görünüm açısından tek gül
kullanılmalı.
Kalp kutu içine gül tasarımlarında çiçeklerin dizilimi alçaklı yüksekli olmayıp
aynı boyda dizayn edilmesine dikkat edilmeli.
Kutu aranjman tasarımında yeşilliklerin kullanımının diğer aranjmanlara göre
daha az olmasına özen gösterilmeli.
Kalp kutuda aranjman tasarımında kullanılan güllerin ya da orkidelerin konsepti
küme şeklinde olmasına dikkat edilmeli
Tasarımda kullanılan çiçeklerin yerleşimi kesinlikle kutu şeklini ve
görünümünü bozmayacak şekilde ayarlanmalı.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kutu aranjman tasarımı yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Grupları en verimli çalışılacak şekilde
ayarlayınız
 Araştırmalarınızı bizzat kendiniz gidip
firmalarla yüz yüze görüşerek yapınız.
 Araştırma yaptığınız firmaların
deneyimli olmasına dikkat ediniz.
 İstenen aranjmanın kalp ya da
dikdörtgen kutuda mı olacağını tespit
ediniz.

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz.
 Çevrenizde kutu aranjman yapımında
isim yapmış çiçekçileri araştırınız.
 Kutu aranjman yapımının teknik ve
yöntemlerini araştırınız.
 Müşterinin istediği aranjman
özelliklerini ve kullanım amacını
belirleyiniz.
 İletişim kuracağınız iş alanları ile
iletişime geçiniz.
 Aranjmana uygun çiçek çeşitlerini ve
malzemeleri araştırınız.
 Kullanacağınız malzemelerin miktarını
ve fiyatlarını araştırarak bir liste
oluşturunuz

 Firmalarla bizzat yüz yüze görüşünüz.
 Malzemeleri kolayca temin
edebileceğiniz yerleri tespit ediniz.
 Fiyat araştırmasını bir çok yerden
yapınız
 Bu araştırmalarınızı planlama yaparak
bir dosya oluşturunuz
 Hazırladığınız tasarım planını
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Taslak bütçeyi planlayınız.
 Müşterinin isteğine uygun tasarım
planını yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
ÖLÇME SORULARI
1.

Aranjmanın
sözlük
anlamı
nesneleri
……………………ve…………………sanatıdır.

belli

2.

Kutu aranjmanı diğer aranjmandan farkı çiçeklerin……………….içinde hazırlanması
ve……………………..saklanabilmsedir.

3.

Kutu içi aranjman hazırlamasında ………………….ve ……………………şeklinde
olmak üzere iki farklı kutu kullanımı yaygındır.

4.

Dikdörtgen kutu aranjmanlarda çiçeklerin canlılığını korumak ve kullanım süresini
uzatmak amacıyla kutu içinde ………………… , kalp kutu içi aranjmanlarda ise
…………………kullanılmalıdır. .

5.

.Kalp kutu içi aranjmanlarda güller……………şeklinde, dikdörtgen kutularda
ise………….gül olarak kullanılmaktadır.

6.

.Kutu aranjman yapımında daha………......... yapıda yeşillikler tercih edilir.

7.

Kutu içi aranjman tasarımında çiçekler kutu ……… ve …………geçmeyecek şekilde
hazırlanmaktadır.

8.

Dikdörtgen kutu içi aranjmanlarda çok fazla çiçekten ziyade ……………….. adet
çiçek konulacak şekilde hazırlanmaktadır.

9.

Kalp kutu içi aranjmanlarda güllerin dizilim alçaklı yüksekli olmayıp………….boyda
olmasına özen gösterilmelidir.

10.

Kutu içi aranjman tasarımında kutu
kapak……………….şekilde düzenlenmelidir.

kapağı

bir

düzene

kapatılacaksa

göre

çiçekler

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kutu aranjman
tasarım uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu?
2. Çevrenizde kutu aranjman yapan çiçekçileri araştırdınız mı?
3. Kutu aranjman yapım tekniğini ve yöntemlerini araştırdınız
mı?
4. Tasarım için aranjmana uygun gerekli malzeme ve bilgi
araştırmalarını yaptınız mı?
5. Müşterinin istediği aranjman özelliklerini belirlediniz mi?
6. Aranjmana uygun çiçek özelliklerini araştırdınız mı?
7. Kullanacağınız malzeme miktarını ve fiyatlarını belirlediniz
mi?
8. Taslak bütçe oluşturdunuz mu?
9. Başından sonuna kadar yapılacak işleri planladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tasarıma uygun kutu aranjman yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde kutu aranjman yapan çiçekçileri tespit ediniz.
Gittiğiniz çiçekçi dükkânından aranjman yapımını takip ediniz.
Aranjman yapımında izlenen yolu tek tek resimleyerek not alınız.
Topladığınız bilgileri planlayarak bir dosya oluşturunuz.

2. KUTU İÇİNDE ARANJMAN HAZIRLAMA
2.1. Kullanılan Çiçekler
2.1.1. Kalp Kutu İçi Aranjman Hazırlamada Kullanılan Çiçekler
Kırmızı ve beyaz güller kalp aranjmanın ana materyalleridir. Kalp kutu aranjmanında
klasik değişmeyen güller dışında bazı çiçekçiler tarafından orkide ve frezya çiçekleri de
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 2.1: Kalp kutu içi aranjman yapımında kullanılan beyaz ve kırmızı güller

Kalp kutu aranjman yapımında çiçeklerin kullanımı yeşilliklere göre daha ağırlıktadır.
Müşteri isteğine göre kutunun tamamı güllerle kaplandıktan sonra kenar boşlukları ince uzun
yeşilliklerle ya da gypsolarla tamamlanır. Aranjmana, kullanılan yeşillikler daha estetik hava
ve incelik verir.
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Fotoğraf 2.2: Orkide ve frezya çiçekleriyle hazırlanmış kutu aranjmanlar

2.1.2. Dikdörtgen Kutu İçi Aranjman Hazırlamada Kullanılan Çiçekler
Dikdörtgen kutu içi aranjman hazırlamasında daha çok tek kırmızı gül ya da birden
fazla küme gül kullanımı yaygındır. Gülün dışında müşterinin isteğine göre sıkça orkide
olmak üzere değişik çiçekler aranjman hazırlamasında kullanılmaktadır.

Fotoğraf 2.3: Kutuda tek gül kullanılarak tasarlanmış kutu aranjman
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Fotoğraf 2.4: Gül kullanılarak tasarlanmış kutu aranjmanları
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2.2. Kullanılan Malzemeler
Kutu aranjman yapımında budama makası, bıçak, maket bıçağı, eldiven, tel zımba,
kova, kürek vb. araçlara ihtiyaç duyulur.
Malzeme ve gereçler ise; kutu, oasis, su tüpü, jelatin, kurdele, tül, parlatıcı, dekoratif
ürünler kartvizit vb. dir.

2.3. Aranjmanın Yapılışı
2.3.1.Kalp Kutu İçi Aranjman Yapılışı





Öncelikle tasarımda belirlenen malzemeler tezgaha taşınarak hazır edilir.
Yeşillikler ve çiçekler (sıkça kullanılan güller) masada düzenlenir.
Tasarımda belirlenen kalp kutu türü temin edilip hazır edilir.
Kullanılacak çiçeklere gerekli budama yapılır ve kutuya yerleştirecek şekilde
boy ebatları ayarlanır.

Fotoğraf 2.5: Malzemelerin hazırlanması






Oasis yeterli şekilde nemlendirilir.
Kutu tabanına oasisin neminin sızmasını önlemek için jelatin yerleştirilir.
Kutu içine oasis, kutu boyutunu aşmayacak şekilde bazen de tasarıma göre 1-2
cm üstte ya da altta olacak şekilde kesilir.
Oasisle kutu tamamen doldurulduktan sonra kenarlarında fazla kalan jelatin
kutu boyu hizasında kesilir.
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Fotoğraf 2.6: Kutu tabanına jelatin ve oasis yerleştirilmesi



Oasis tasarıma göre yerleştirildikten sonra üzerine kapatıcı olarak yeşillikler
kullanılır. Gül aranjmanlarında yeşillik olarak gül yaprakları tek tek koparılıp
oasis yerleştirilir.

Fotoğraf 2.7: Yeşilliklerin oasise yerleştirilerek kapatılması





Yeşillikler tamamen yerleştirildikten sonra üzerine isteğe göre parlatıcı
sıkılabilir.
Güller eşit boyutta ve yeşillikler kapatılacak şekilde yerleştirilir. İstenirse kutu
kenarlarını süslemek amacıyla ya da boşlukları kapatmak amacıyla cipsolar
kullanılır.
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Fotoğraf 2.8: Yeşilliklere parlatıcı sıkılması



Kutu aranjman kullanımında isteğe göre kutu kapağı kapatılır ya da açık
bırakılır. Eğer kapak kapatılacaksa yerleştirilen çiçekler kapak kapanma boyuna
göre ayarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.9: Aranjman bitiminde kapağı kapatılmış kutu aranjman

2.3.2. Dikdörtgen Kutu İçi Aranjman Yapılışı






Aranjman hazırlamasında kullanılacak malzemeler masa üzerinde hazır edilir.
Tasarımda kullanılacak özellikteki dikdörtgen kutu temin edilir.
Tasarımda kullanılacak olan çiçekler hazır edilir. Genellikle çiçek olarak gül
kullanılması yanı sıra müşteri talebine göre bazen de orkide kullanılabilir.
Kullanılacak çiçekler kutunun ebatlarına uygun olacak şekilde kesilir. Kesimler
çapraz yapılmalıdır.
Dikdörtgen kutularda daha çok tek gül aranjman hazırlanmaktadır. Bazen talebe
göre kutu içindeki gül sayısı 1-5 arasında değişebilir.
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Dikdörtgen
kutuların,
kalp
kutuların
yapımından
farkı
oasisin
kullanılmamasıdır. Bu kutularda oasis yerine çiçeklere nem sağlayan ve
kurumasını önleyen su tüpü kullanılır.

Fotoğraf 2.10: Güllerin su tüpüne ve kutuya yerleştirilmesi







Su tüpü içine taşmayacak şekilde bir miktar su konur, güllerin sapı bu tüpün
içine girecek şekilde budanır ve tüpe yerleştirilir.
İsteğe göre yaprak renkleri spreylerle altuni ya da gümüşi renge
dönüştürülebilir.
Birden fazla gül kullanılacaksa güllerin sapları su tüpüne girecek şekilde kesilir
ve budanır.
Hazırlanan çiçekler kutunun dışına taşmayacak şekilde yerleştirilir ve kutu ağzı
kapanır,
Kapamada kutunun estetik görünmesi için kurdeleler ve fiyonklar kullanılır.

Fotoğraf 2.11: Aranjmanın kutuya yerleştirilerek kapağının kapatılması
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2.4. Maliyet
Kutu aranjman hazırlamasındaki maliyet, diğer aranjmanlarda olduğu gibi kullanılan
malzemenin miktarına ve kalitesine, mevsime ve harcanan emeğe göre değişir.
Kalp kutu aranjman hazırlanmasında kullanılan gül miktarını fazla, yeşilliklerin az
olması doğal olarak maliyeti yükseltmektedir. Fakat dikdörtgen kutu aranjmanda çok az
sayıda gül ya da değişik çiçekler kullanıldığı için maliyet daha düşüktür.
Aranjmanın yapıldığı aylar da maliyeti düşürür veya yükseltir. Örneğin yaz
mevsiminde kullanılan güllerin fiyatları ile kış mevsimindeki kullanılan güllerin
fiyatlarından düşük olacaktır. Dolayısıyla yazın hazırlanan gül aranjmanın fiyatı kışınkinden
daha az olacaktır.
Kalp kutuda aranjman hazırlamasındaki emek fazla, kutuda tek gül aranjmanı
hazırlanmasındaki emek az olacağından kalp kutunun maliyeti doğal olarak daha yüksek
olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kutu aranjman tasarımına uygun düzenleme işlemlerini yapmak için aşağıda verilen
işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Çalışacağınız ortamı belirleyiniz.
 Kullanacağınız malzeme ve araç
gereçleri temin ediniz.
 Kullanacağız çiçek ve yeşillikleri masa
üstüne yerleştiriniz.
 Çiçekleri temizleyiniz.
 Yeşilliklerin alt yapraklarını
temizleyiniz.
 Kalp kutularda kabın içine oasis,
dikdörtgen kutularda su tüpü koyunuz.
 Oasisi kamufle edici jelâtin vb.
malzemelerle sarınız.
 Oasis üzerine yeşilleri yerleştiriniz.
 Tasarıma uygun çiçekleri aranjmana
yerleştiriniz.
 Kurdele, fiyonk gibi dekoratif
malzemelerle süsleme yapınız.
 Kullandığınız malzeme ve emeği de
hesap ederek maliyet çıkarınız.
 Yaptığınız çalışmaları bir plan dahilinde
not ediniz.

Öneriler
 Verilen talimatlara uygun çalışınız
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Çalışacağınız ortamın rahat dolaşıma
imkan sağlamasına dikkat ediniz.
 Kullanacağız araç ve gereçleri düzenli
bir şekilde masaya yerleştirmeye özen
gösteriniz
 Sapların kesiminde keskin bıçak
kullanınız
 Çiçek saplarını çapraz kesmeye dikkat
ediniz.
 Oasis kullanımında nemlendirmeyi
unutmayınız, tüp kullanımında su
koymayı unutmayınız.
 Oasis üzerinde kalan örtücü maddeyi
kesmeyi unutmayınız.
 Yeşillikleri oasisi tamamen kapatana
kadar yerleştirmeye özen gösteriniz.
 Çiçek saplarının su içine ya da oasise
girecek kısmının yapraklarını
temizleyiniz.
 Kullanılacak dekoratif malzemeler çiçek
rengine ve tasarıma uygun malzeme
olmasına dikkat ediniz.
 Maliyet hesaplamasında birden fazla
yerle görüşerek fiyatlandırma yapınız.
 Bu hazırladığınız dosyayı
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
1.

Kırmızı ve beyaz……………. kalp kutu içi aranjmanın…………………materyalidir.

2.

Kalp kutu içi aranjman için …………………..kullanımı yeşilliklere göre daha
yoğundur.

3.

Kalp kutu içi aranjmanın kenar boşlukları………………………yeşilliklerle ya da
…………….larla kapatılır.

4.

Kutu aranjman için tek gül kullanımı…………………..şekilli kutular için uygundur.

5.

Kalp kutu aranjman yapımında oasisin neminin kutu içine sızmasını önlemek
amacıyla………………..malzeme kullanılmaktadır.

6.

kalp kutu içi aranjmanlarda tasarıma göre oasis kutu boyunun …………..cm üstünde
ya da altında olacak şekilde kesilir.

7.

Oasis kullanımında kapatıcı olarak mutlaka…………………..kullanılmalıdır.

8.

Dikdöertgen kutu aranjmanlarda …………….kapatılması zorunlu olmakla birlikte
……………………kutularda aranjmanın üzeri isteğe göre açık bırakılabilir.

9.

Dikdörtgen kutul aranjmanların hazırlamasında kalp kutulardan farkı çiçeklerin
canlılığını korumak için altlık olarak …………………….kullanılmasıdır.

10.

Kutu aranjman hazırlamasında maliyet, kullanılan malzemenin………………….ve
kalitesine,…………………….ve harcanan emeğe göre değişir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kutu aranjman
tasarımı uygulaması yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışacağınız ortamı belirlediniz mi?

2.

Malzeme ve araç gereci temin ettiniz mi?

3.

Çiçekleri ve yeşillikleri temizlediniz mi?

4.

Kullanacağınız oasisi nemlendirdiniz mi?

5.

Oasisi ya da su tüpünü kabın içine koydunuz mu?

6.

Oasisi kamufle ettiniz mi?

7.

Oasisi kapatmak amacıyla yeşillikleri yerleştirdiniz mi?

8.

Tasarıma uygun çiçekleri aranjmana yerleştirdiniz mi?

9.

Aranjmanın bitmiş haline dekoratif süsler kullandınız mı?

Evet

Hayır

10. Taslak bir bütçe oluşturdunuz mu?
11. Yaptığınız çalışmaları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz.
1.

( ) Çiçekçilikte aranjman daha çok kesme çiçeklerin bir altlık malzeme üzerine
hazırlanması olarak tanımlanır.

2.

( ) Kutu aranjmanlar anneler ve sevgililer günü hariç diğer günlerde pek tercih
edilmeyen bir aranjman çeşididir.

3.

( ) Dikdörtgen kutu içine aranjman hazırlamasında çiçeklerin canlılığını korumak
amacıyla oasis kullanımı yaygındır.

4.

( ) Orkide ve frezya gibi çiçekler kalp kutu aranjmanlar için sıkça kullanılan
çiçeklerdendir..

5.

( ) Kutu aranjman yapımında yeşillikler diğer aranjmanlara göre çok daha az
kullanılır.

6.

( ) Gypso, ruskus, asparagus gibi yeşillikler kutu aranjman yapımında nadiren
kullanılır.

7.

( ) Kalp kutu içi aranjman hazırlamasında oasis neminin kutu tabanına ve yanlarına
geçmesini önlemek için jelatin malzeme kullanılır.

8.

( ) Kalp kutu aranjmanların hazırlanmasında bazen orkide ve frezya çiçekleri de
kullanılır.

9.

( ) Aranjman yapımında kullanılan yeşillikler ve gypsolar aranjmana estetik hava ve
incelik verir.

10.

( ) Dikdörtgen kutu içi aranjman hazırlanmasında gül dışında diğer çiçekler
kesinlikle kullanılmaz.

11.

( ) Dikdörtgen kutu içi aranjman hazırlamasında malzeme olarak oasis kullanımı
zorunludur.

12.

( ) Kalp kutu içi aranjman tasarımında güller alçaklı yüksekli olacak şekilde
tasarlanabilir.

13.

( ) Her iki türdeki kutu aranjman yapımında aranjman üzerinin kapakla kapatılma
zorunluluğu vardır.

14.

( ) Aranjmanda kullanılacak çiçeklerin türü aranjman maliyetini etkileyen
unsurlardan değildir.
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15.

( ) Kalp kutu içi aranjman yapımında güller daha yoğunlukta kullanıldığından
dikdörtgen kutu aranjmanlara göre daha maliyetlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

düzenleme/ yerleştirme
kutu /kurutularak
kalp / dikdörtgen
su tüpü / oasis
küme / tek
az
boyutunu / ebatını
1-5
aynı
kapanacak

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

güller /ana
çiçeklerin
ince uzun / gypso
dikdörtgen
jelatin
1-2 cm
yeşillik
kapak/ kalp
oasis
miktarına /mevsime

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
D
Y
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
Y
Y
Y
D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR





www.mesacicek.com
www.interflora.org.tr
http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden
www.sabuncakiscadde.com
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KAYNAKÇA





www.mesacicek.com
www.interflora.org.tr
http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden
www.sabuncakiscadde.com
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