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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 çiçek yaşama sevinci verecektir.

Çiçeklerin yaşamımızdaki bu önemine bağlı olarak 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.

Amacımız bu sektörde sizleri yaratıcı, yeniliklere açık, pratik, farklı bakış açılarına
sahip, doğru ve çabuk karar verebilen estetiğe, güzelliğe önem veren kişiler olarak
yetiştirmek ve eğitmektir.

Bu modül ile sizlere, iş yaşantınızda gerekli olacak serbest aranjman tasarımı ve
düzenleme bilgileri sunulmuştur. Sizler de bu bilgiler doğrultusunda iş yaşamınızda gerekli
olan bilgi ve becerileri geliştirebileceksiniz.

GİRİŞ
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Müşterinin isteği ve serbest aranjmanın özelliğine uygun olarak serbest aranjman
tasarımı yapabileceksiniz.

 Çevrenizde aranjman yapımında usta çiçekçileri araştırınız.

 Serbest aranjman yaparken kullanılan teknik ve yöntemleri araştırınız.

 Piyasadaki serbest aranjman yapımında isim yapan çiçekçilerle görüşürek
dökümanları toplayıp bir dosya oluşturunuz.

 Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SERBEST ARANJMAN TASARIMI

1.1. Tanımı ve Önemi

Çiçekler, insanların yaradılışları ile birlikte doğan, sevgi ve süs kaynağıdır. İşte bu
yüzden her zaman; zengin renkleri, çeşitli kokuları ve duruşları ile insanları büyülemiştir.
Atalarımız çiçekleri sevmişler, koklamışlar; mevsimine göre, bahçelerinde yetiştirip
üretmişler, kaplarda, vazolarda, mekanlarını süslemişlerdir.

Fotoğraf 1.1: Serbest aranjman

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Tarihten günümüze kadar çiçek düzenlemeleri 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.
Aranjman daha çok kesme çiçeklerin bir altlık malzeme üzerine hazırlanarak tanzim edilmesi
şeklinde kullanılır. Aranjman tebrik, düğün, hasta ziyaretleri gibi hallerde tercih edilen bir
üründür.

Çiçekleri tek tek kullanımı ile birarada ahenk içinde dekorasyonda kullanmak arasında
estetik açıdan görünümde ve kullanımda fark vardır. Birden fazla çiçeği ve bitkiyi bir uyum
içinde tasarlayıp doğal bir görünüm kazandırmak insanlarının göz zevkini daha fazla
okşayacaktır. Örneğin bir düğün organizasyonunda nikah masası, yemek masası ya da
kokteyl masası üzerindeki aranjmanlar organizasyonun havasını yumuşatıp, daha gösterişli
ve sıcak atmosferli bir görünüm ve güzellik sergileyecektir. Sevgililer günü, anneler günü,
yeni yıl gibi özel günlerde hazırlanan aranjmanlar günün anlam ve önemine bir kat daha
değer katarak duygularımızı ifade etmede vazgeçilmez öge olmaktadır.

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 be gün hızla değişerek günümüzde, serbest ve klasik şekillerde
aranjmanlar olarak hizmet sektörü haline dönüşmüştür.

Fotoğraf 1.2: Serbest aranjmanda değişik tasarımlar

Serbest aranjman; adından da anlaşılacağı üzere her türlü malzemenin serbestçe,
alışılagelenin dışında kullanılması ile oluşturulan tasarımlardır. Natural görünümlü otantik
aranjmanlar, sadece yaprak ve tomurcuktan oluşan aranjmanlardır. Bunlar son yıllarda
Avrupa’da doğaseverlerin beğenisine hitap eden önemli tasarımlar içinde yer almaktadır.
Öyle ki bazı tematik tasarımlarda yaprak seçimi çiçeğin önüne geçebilmektedir. Çok farklı
altlık malzemelerin de kullanımı aranjman tasarımlarını hızla değiştirirek sektörde hızlı
değişimler yaratmaktadır. Bu değişimler ve çeşitli malzemeler serbest aranjman
tasarımlarına hareket ve ışık katmaktadır.
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Serbest aranjman da klasik aranjman gibi çiçekli ya da yeşil bitkilerin kombinasyonu
ile ya da sadece yeşil bitki ve sarmaşıklar kullanılarak hazırlanılabilir. Yaprakların şekil ve
dokularının, renk tonlarının birbirinden farklı kullanılması da aranjmana doğal bir hareket
katar. Mevsime ve özel günlere has çiçek katımı aranjmana ilave edilerek renklendirilebilir.

İnsanları mutlu etmek hayallerinde kurdukları tasarımı gerçeğe dönüştürmek klasik
olanın dışına çıkarak serbest aranjman tasarımları ile mümkün olabilmektedir. Özellikle
çiçeği önemli bir dekoratif obje olarak kullanan kurumsal kimliğe sahip firmalar
işletmelerinde daima özgün ve modern tasarımlarla fark yaratmak istemektedirler.

Müşteriyi iyi anlamak beklentilerin ötesine geçecek fikirlerle onları şaşırtmak
memnuniyetin ilk anahtarıdır. Müşterinin sevdiği sevmediği durumları dikkate almak büyük
önem taşır. Haftalık çiçek tüketen otel, şirket, gösteri merkezi, sağlık merkezi, güzellik ve
bakım merkezi gibi kurumsal müşterilerinin önemli bir parçası olan çiçek tasarımları
bulunduğu mekanda stile uygun olmalı, iç mimarı ve dekorasyona hakim konsepti yansıtacak
modern tasarımlar olmalıdır.

1.2. Kullanılan Malzemeler

Aranjman hazırlayabilmek için öncelikle kullanacağımız araçları ve ekipmanları
hazırlamalıyız. Çalışma sırasında en çok ihtiyaç duyulan araçlar; budama makası, kâğıt
makası, bıçak, maket bıçağı, eldiven, kova, tel zımba, süpürge, kürek ve çöp kovasıdır.

Malzeme ve gereçler ise; Çiçek altlıkları kullanım kapları, yeşillik, oasis(sünger),
alüminyum folyo, ambalaj ipi, çiçek çeşitleri, kurdele, krepon, parlatıcı, rafya, tül, zımba teli,
kartvizit vb. dir.

 Çiçek aranjmanında kullanılan kaplar (cam, seramik, sepet, otantik
çanaklar, ahşap ve plastik kaplar vb.)

Serbest aranjmanı klasik aranjmandan farklı kılan en önemli şey kullanılan alt yapı
malzemesidir. Meyve kasesi, kadeh, servis tabağı, tel, sepet gibi akla gelmeyecek enteresan
fikirlerle çiçeğin buluşması çok farklı ve güzel sonuçlar vermektedir. Günümüzde birçok
aksesuar ve hediyelik markasında, çiçek dekorasyonu ve yapımı için özel ürünlerin
katologlara girdiği görülmektedir. Çiçek tanzim vazoları en moda ürün haline gelmiştir. Küp
konteynerler, cam konteynerler mistik izler taşıyan sepetler, metal ve bakır kaplar
günümüzde gittikçe popülerleşmektedir. İç dekorasyonda çiçeğin ve çiçek kaplarının
kullanımı günün trendine göre her gün değişime uğramaktadır.

Az çiçek kullanılması planlanan aranjmanlarda, alt yapı için seçilen kabın çok güçlü
bir dizayna sahip olması gerekir. Aynı şekilde kullanılacak olan çiçek miktarı ile kabın
uyumu sonucu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çok çiçekli tasarımlarda kullanılan
kabın da bu miktarda çiçeği taşıyacak büyüklükte ve formda olması esastır. Bu durum hem
kabın çiçekleri sağlam taşıması hem de o miktarda çiçeğin ihtiyacı olan suyu ihtiva etmesi
bakımından hayati önem taşır.
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Fotoğraf1.3: Serbest aranjman yapımında kullanılan değişik kaplar

Serbest aranjman yapımında alt yapı malzemesi olarak cam kap kullanımında,
boncuklar, meyveler gibi dekoratif ürünler kullanılarak aranjmana daha estetik bir
görününüm kazandırırlır. Sepet malzemeler ise kullanım ve taşıma açısından riski düşük
olduğu için daha çok piknik ya da açık alan organizasyonunda tercih edilirler. Cam ve
seramik ürünler yemek, düğün, nişan gibi organizasyonlarda kullanımı uygundur.

 Oasis(sünger)

Aranjman yapımında kullanılan kaplar içine yerleştirilen süngere oasis adı
verilmeketedir. Bu süngerimsi yapı nemlendirilerek su tutma özelliği ile çiçeklere geçici bir
süre su sağlamaktadır ve aranjmanda kullanılan bitkilerin ömürlerini uzatmaktadır.

Oasis isteğe göre cam kaplarda elyaf malzemelerle ya da değişik malzemelerle
kapatılarak görünümü engellenebilir. Ayrıca oasis saksılı bitkilerdeki toprak görevini
üstlenerek yeşilliklerin ve çiçek saplarının tutunma materyeli görevini görmektedir.

Son yıllarda oasis üreticileri renkli versiyonları piyasaya sunduğundan beri
tasarımlarda şeffaflık ön plana çıkmıştır. Öyle ki süngerlerin birbirinden çekici renkleri, artık
süngerin sadece alt yapı maddesi olmaktan çıkıp serbest aranjman tasarımında başlı başına
dekoratif unsur haline gelmiştir.

Çiçek Süngeri El Soketi Vakum Taç
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Kalp Oasis Simit Oasis Çiçek Bandı

Fotoğraf 1.4:Aranjman hazırlanmasında kullanılan alt yapı malzemesi oasis

 Canlı Çiçekler

Aranjmanın ana malzemelerinden olan çiçekler ve yeşillikler müşterinin isteği ve
mevsimsel koşullara göre belirlenir. Çiçekler aranjmanın ana materyalini oluşturur.

Fotoğraf 1.5: Serbest aranjmanlarda kullanılan çiçekler

Serbest aranjmanda klasik aranjamana göre kullanabileceğimiz pek çok çiçek türü
vardır. Bunların bazıları; Alstroemeria, Ananas, Anthurium (Flamingo çiçeği), Aster
(Saraypatı), Chrysanthemum (Kasımpatı), Cymbidium (Orkide), Dianthus (Karanfil),
Eustoma (Lisianthus), Freesia, Gerbera, Gladiolus, Hippeastrum (Şövalye yıldızı), Lilium
(Zambak), Limonium, Phalaenopsis (Orkide), Rosa (Gül), vb.
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 Yeşil Bitkiler

Yeşillikler düzenlemelerde daha çok dolgu materyali olarak kullanılır. Aranjman
yapımında oasisi kapatarak aranjmana daha doğal bir görünüm ve hacim kazandırır. Yeşillik
olarak Arachniodes, Asparagus (Kuşkonmaz), Aspidistra (Salon yaprağı), Buxus (Şimşir),
Cotinus, Cyperus (Japon şemsiyesi), Eucalyptus, İlex, Euonymus (Taflan), Monstera
(Devetabanı), Philodendron, Solidago, Photinia (Alev ağacı), Pittosporum, Ruscus, Salix
(Söğüt), Laurus (Defne), Gyhpsofylea (Gelin çiçeği), Statice, Acasia (Mimoza), Tracelium,
Camelia ve Eğrelti otları gibi pek çok sınırsız bitki kullanılabilmektedir.

Fotoğraf 1.6: Aranjman hazırlanmasında kullanılan yeşil bitkiler
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Çiçekçilik sektöründe son 20 yılda üretilen yeşillik çeşitleri dikkat çekici oranda artış
göstermiştir. Yeşillik çeşidindeki bu artışlar modern görünüm ve tarz anlayışına güzel bir
çözüm sunmaktadır

 Dekoratif malzemeler

Serbest aranjman yapımında daha estetik ve zarif, farklı bir görünüm kazandırma
amacıyla değişik renklerde boncuk, kum ve kuru çiçek, meyve vb. dekoratif ürünler
kulanılmaktadır. Özellikle şeffaf altlık kullanımı yani cam kaplar tercih edilidiğinde şeffaf
görüntü aksesuarlarla, meyvelerle, kuru çiçeklerle süslenerek aranjmana ilgi çekicilik
kazandırılmaktadır. Az çiçekli ve tek çeşit tasarımlarda cam altlıkların dekoratif maddelerle
dizaynı önemli bir konudur.

İnci Nazar Boncuğu Nazar Boncuğu

Metalize Et Bebek Kum

Sim Taş Kulp Sepet

Fotoğraf 1.7: Aranjman süslemesinde kullanılan dekoratif malzemeler
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 Jelatin, tül, elyaf ve kurdeleler

Aranjman hazırlamasının bitiminden sonra aranjmanı süslemek için tül, elyaf, kurdele
gibi malzemeler kullanılır. Jelatin ise daha çok oasis kapatmada kullanılır.

Elyaf Krep Kağıt Renkli Selefon

Tergal Tül Grek İran Tülü

Grafon Saten Kurdela Saten Kurdela

Organze Kurdela Simli Kurdela Rabant

Fotoğraf 1.8: Aranjman hazırlanmasında kullanılan malzemeler araç gereçler

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, profosyenel bir
tasarımcı müşterinin renk tercihlerini ustaca kullanarak çalışmalıdır. Yaratmak istenen sahne
ve aktarılmak istenen duyguya uygun bir çalışma ortaya çıkarmalıdır.
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1.3.1.Tasarımda Temel Prensipler

 Denge

Çiçekçilik tasarımında dikkate alınması gereken iki tür denge vardır. Bunlar aktüel ve
görsel dengedir. Aktüel veya fiziksel denge çiçek tasarımının sağlam olması, kullanılan
ortamda yıkılmaması veya bir yöne kaymaması, dağılmaması gibi unsurları içerir.

Görsel denge ise daha kapsamlı ve değişik bakış açılarına göre değişkenlik
gösterebilir. Genel anlamda, bir çiçek tasarımında bir yönü çok yoğun, alt ve üst bölümü
orantısız ağırlıklı ise görsel dengesi bozuk demektir.

 Aktüel - Fiziki denge

Tasarımda fiziksel dengeyi sağlamak için, kullanılan materyallerin eşit ağırlıkta
dağıtılması önemlidir. Bir aranjmanda gruplandırılarak kullanılan ağır çiçekler bir yönde,
dallar başka bir yönde kullanılırsa çalışmanın devrilme riski ortaya çıkar. Çiçekler birden
fazla gruba ayrılıp çalışmanın farklı alanlarına yerleştirildiğinde bu risk ortadan kalkar ve
fiziki denge elde edilir. Bir de fiziki dengeyi sağlamanın en basit yolu hafif materyallerin
mümkün olduğunca aranjmanın dış kısmında ve ağır çiçekleri orta merkezde çalışmaktır.

Fotoğraf 1.9: Serbest aranjmanda fiziki denge

 Görsel Denge

Genelde, insanların gözü çiçek tasarımlarındaki en ilgi çekici noktaya kayar. Çiçek
çalışmalarında bu ilgi noktası renk yoğunluğu, çiçek gruplandırılması, sıra dışı çiçek ve
yaprak şekilleri veya kullanılan meyve vs. olabilir. Görsel olarak dengede olan bir tasarımda
malzemeler çapraz veya dikey olarak yerleştirilerek, ilgi çiçeğin birden fazla yönüne
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dağıtılır. Bunu söylerken, çiçeklerin her noktada her zaman eşit miktarda kullanılması gibi
bir sonuç çıkarılmamalıdır. Kalıp gibi simetrik çalışmalar tam da aksine sıkıcı ve monoton
bir izlenim yaratır. Bunun yerine; serbest tasarımda yaratılan her iki eksene aynı görsel
ağırlığın verilmesi daha doğrudur. Örneğin; tasarımın bir eksenine yerleştirilen 3 güle
karşılık diğer eksende tek bir büyük çiçek, gerbera veya büyük dahlia veya açmış bir lilyum
kullanılarak eşit görsel ağırlık yakalanabilir.

Fotoğraf 1.10: Serbest aranjmanda görsel denge

 Ölçek ve Proporsiyon

Bitmiş bir çiçek tasarımını ölçek ve proporsiyon açısından etkileyen birkaç faktör
bulunur. Örneğin; doğru boyda bir vazoda uygun renk ve çiçekler seçilerek hazırlanmış
küçük bir çiçek tasarımı başlı başına çok güzel olsa da eğer çok büyük bir mekanda bir masa
üzerine konursa ölçek ve proporsiyon olarak kayıp sayılır. Bu büyüklükteki bir tasarım aynı
oran ve ölçekte bir odada ve masada kullanılmalıdır. Bunun tam aksi durumundada ölçek
olarak uyumsuzluk yaşanır.

Malzemenin dikkatli seçimi, boyları ve sayılarının birbirini gölgelemeyecek tarzda
yerleştirilmesiyle orantı kurulmalıdır. Yan yana kullanılacak çiçekler arasındaki büyüklük
farkının hissedilir oranda farklı olması da bu orantıyı bozar. Çiçek tasarımında kullanılan
çiçekler yerleştirildiği noktada yanlarında ve etrafında kullanılan diğer çiçeklerle boyut ve
adet olarak örneğin; büyük boy gerberalar ile yanında kullanılacak sprey güller ölçü olarak
farklılık gösterdiğinden uygun olmaz. Bu tür durumlarda büyük çiçekler az, küçük çiçekler
çok kullanılmalıdır.
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Fotoğraf 1.11: Serbest aranjmanda ölçü ve proporsiyon

 Ritim

Çiçek arajmanında ritim, tamamlanmış olan dizaynın canlılığı hareketliliği ve
sürekliliği manasına gelir. Bu hissedilen hareket aranjmandaki tek bir çiçeğin geçişi,
renklerin akışı, göze çarpan güçlü bir efekte sahip yapraklardan kaynaklanabilir.

Tasarımdaki geçişler, akıcılık ve çiçekler arasındaki yayılım istenen ritim ve hareketi
sağlayan basit uygulamalardır. Bu geçişlerde çiçeklerin çeşidiyle birlikte boyutları ele
alınarak dizayna başlanır. Çalışılan kabın zemininde büyük çiçekler dizilip, yukarıya doğru
çiçekleri küçültülerek, sağa veya sola yön verilerek yerleştirilmesi çalışmayı izleyen
kişilerinde ilgisini çeker ve farketmesini sağlar.

Aranjmanda geçiş ve akıcılık sağlayan diğer bir önemli faktör de renktir. Renklerin
açık ve koyu tonlarını doğru dizilimle yerleştirmek tasarıma dans edercesine bir haraket ve
ritim kazandırır.
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Fotoğraf 1.12: Serbest aranjmanda ritim

Aranjman tasarımında genel kabul görmüş uygulamardan biri tasarımda ortak görsel
noktası oluşturmaktır. Ritim ve hareket de oluşturulan odak noktasındaki çiçeğin etrafında
yayılmalıdır.
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 Ahenk

Basit bir ifadeyle anlatmak gerekirse ahenk tanımı; çeşitli materyalleri tasarımlarda
bütünlük arz edecek, artistik bir stille bir araya getirdikten sonra ortaya çıkan ve göze hoş
gelen çalışmalar için kullanılabilir. Denge, ritim, ölçü ve proporsiyon kurallarının tamamının
yansıtıldığı bir tasarımda ahenkten söz edilebilir.

Ahengin en iyi tanımlanabileceği örnek kır çalışması olabilir. Natürel bir sepet veya
ağaç kabuğu içerisine dizayn edilecek bir aranjmanda kır çiçekleri ve dallar kullanılıp doğayı
andıran ahenkli bir iş çıkarılabilir. Ancak, bu aranjmana renkleri uysa dahi gül veya karanfil
eklemek bu ahengi bozar. Çünkü çalışılan kap ile çiçek arasındaki uyum ve tasarımın teması
doğadan ilham alınarak hazırlanmaktadır.

Fotoğraf 1.13: Serbest aranjmanda ahenk

Siyah, parlak bir vazo içinde düzenlenen anteriumlar, aynı oranda güçlü bir görünüme
sahip lilium ve gül yapraklarıyla hazırlandığında kullanılan vazonun ayarında baskın bir
efekt oluşur ve bu tür bir çalışmada ahenk ortaya çıkar. Fakat bu aranjmanın içine eklenecek
herhangi bir kır çiçeği bu ahengi bozar.
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Fotoğraf 1.14: Serbest aranjmanda ahenk
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İşlem Basamakları Öneriler

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz.
 Grupları en verimli çalışılacak şekilde

ayarlayınız.

 Çevrenizde serbest aranjman yapımında
isim yapmış çiçekçileri araştırınız.

 Araştırmalarınızı bizzat kendiniz gidip
firmalarla yüz yüze görüşerek yapınız.

 Serbest aranjman yapımının teknik ve
yöntemlerini araştırınız.

 Araştırma yaptığınız firmaların
deneyimli olmasına dikkat ediniz.

 Müşterinin isteği aranjman özelliklerini
belirleyiniz

 Aranjman nerde kullanılacak amaca
göre tasarıma dikkat ediniz.

 İletişim kuracağınız iş alanları ile
iletişime geçiniz.

 Firmalarla bizzat yüzyüze görüşünüz.

 Aranjmana uygun bitki çeşitlerini ve
malzemeleri araştırınız.

 Malzemeleri kolayca temin
edebileceğiniz yerleri tespit ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin miktarını
ve fiyatlarını araştırarak bir liste
oluşturunuz.

 Fiyat araştırmalarını bir çok yerden
yapınız.

 Taslak bütçeyi planlayınız.
 Bu araştırmalarınınızı planlama yaparak

bir dosya oluşturunuz.

 Müşterinin isteğine uygun tasarım
planını yapınız.

 Hazırladığınız tasarım planını
arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME SORULARI

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Aranjmanın sözlük anlamı nesneleri belli bir düzene göre
……………………ve…………………sanatıdır.

2. Serbest aranjmanı klasik aranjmandan farklı kılan en önemli şey kullanılan
………………malzemesidir.

3. Vazoda kullanılacak çiçeğin miktarı ile kabın……………… ..tasarımı etkileyen en
önemli faktörlerdendir.

4. Aranjman hazırlanmasında kullanılan cam, seramik, sepet gibi
malzemeler……………olarak tanımlanmaktadır.

5. ………çiçek kullanılması planlanan aranjmanlarda alt yapı için seçilen kabın çok
güçlü bir …………………. sahip olması gerekir.

6. Son yıllarda oasis üreticileri renkli versiyonları piyasaya sürdüğünden beri
tasarımlarda………………….ön plana çıkmıştır.

7. Çiçekçilik tasarımında dikkate alınması gereken
………………..ve………………..denge olmak üzere iki tür denge vardır.

8. Tasarımda fiziksel(aktüel) dengeyi sağlamakiçin, kullanılan materyalin
………….ölçüde dağıtılması önemlidir.

9. Görsel olarak dengede olan bir tasarımda malzemeler……………….veya
……………….olarak yerleştirilerek ilgi çiçeğin birden fazla yönüne dağıtılır.

10. Malzemelerin dikkatli seçimi, boyları ve sayılarının birbirini ………………....tarzda
yerleştirilmesi ile aranjmanda orantı sağlanabilir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda serbest aranjman
tasarım uygulaması yapınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu?

2. Çevrenizde serbest aranjaman yapan çiçekçileri araştırdınız
mı?

3. Serbest 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 biki özelliklerini araştırdınız mı?

7. Kullanacağınız malzeme miktarını ve fiatlarını belirlediniz
mi?

8. Taslak bütçe oluşturdunuz mu?

9. Başından sonuna kadar yapılacak işleri planladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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Tasarıma uygun serbest aranjman yapabileceksiniz.

 Çevrenizde serbest aranjman yapan çiçekçileri tespit ediniz.

 Gittiğiniz çiçekçi dükkanından aranjman yapımını takip ediniz.

 Aranjman yapımında izlenen yolu tek tek resimleyerek not alınız.

 Toplandığınız bilgileri planlayarak bir dosya oluşturunuz.

2. SERBEST ARANJMAN HAZIRLAMA

2.1. Kullanılan Çiçekler

 Ana Çiçekler

Çiçekler aranjmanın ana materyalleridir. Serbest aranjman hazırlanmasında klasik
aranjmana göre belli başlı sabit, değişmeyen çiçekler olmayıp ürün yelpazesi daha geniştir.
Lilyum, orkide, gül, starliçya, gala, gerbera vb. çiçekler ana çiçekler grubunda yer
almaktadır.

Lillium Gül

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Starliçya Orkide

Gala Gerbera

Fotoğraf 2.1: Serbest aranjman yapımında kullanılan ana çiçeklerden bazıları

Bu ana çiçeklerden biri ya da bir kaçı aranjmana dizayn edildikten sonra diğer ikincil
(tamamlayıcı) çiçekler grubundan frezya, sümbül, erengül, gypso(gelin çiçeği) vb. çiçekler
ana çiçekelerin etrafında boşluk dolduracak şekilde ayarlanır.
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Serbest aranjmanlarda ana ve ikincil çiçekler farklı kombinasyonlarda kullanılabilir.
Örneğin ana çiçeklerden biri olan Anthurium yada Gül farklı ikincil çiçeklerle kombine
edilebilir.

Fotoğraf 2.2: Ana ve ikincil çiçeklerin kullanımı
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 Tamamlayıcı Çiçekler

Ana çiçeklerin yanında kompozisyonu tamamlayan ikincil çiçekler frezya,
cipso(gypso), erengül, hypericum, mor statis vb. bir çok çiçek türü aranjman
hazırlanmasında kullanılır. Bunlardan cipso kullanımı hemen hemen bütün konseplerde
yaygındır. Bu gruptaki çiçekler boşlukları dolduracak şekilde ayarlanarak kullanılır. Ayrıca
bu çiçeklerin boyu ana çiçeklerin boyunu geçmeyecek şekilde dizayn edilir.

Erengül Cipso

Gül ve Cipso Frezya
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Mor statis çiçeği Hypericum

Fotoğraf 2.3:Aranjman yapımında kullanılan ara(tamamlayıcı) çiçekler

 Yeşillikler

Aranjman hazırlamasında alt yapı ve örtü malzemesi olarak kullanılmasının yanında
aranjmana estetik ve doğal bir görünüm katmak amacıyla da kullanılır. Yeşillik olarak
kocayemiş, defne, şimşir, sarmaşık, aralya, anthurium, ficus gibi yeşil yapraklı bitkilerin
birçoğu kullanılmaktadır.

Bunlardan genellikle anthurium, aralya, ficus, starliçe vb. yaprakları daha gösterişli ve
pahalı aranjmanlarda tercih edilir.

Anthurium Aralya
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Ficus Sarmaşık

Kocayemiş Şimşir

Starliçe Kuşkonmaz
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Defne

Fotoğraf 2.4:Serbest aranjman yapımında kullanılan yeşil bitkiler

Serbest aranjman yapımında budama makası, bıçak, maket bıçağı, eldiven, tel zımba,
kova, kürek vb.araçlara ihtiyaç duyulur.

Bağ Makası Çiçek Çakısı Zımba Makinası

Büyük Zımba Makinası Maket Bıçağı İş Eldiveni

Fotoğraf 2.5:Serbest aranjman yapımında kullanılan araçlar
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Malzeme ve gereçler ise; alüminyum folyo, ambalaj ipi, çiçek çeşitleri, kurdele,
krepon, parlatıcı, rafya, tül, yeşillik, zımba teli, kartvizit vb. dir.

Aliminyum Folyo Makas Slikon Tabancası

Kartvizit Zarfı Not Kartı Yazı Şeridi

Harf Bant Makianası Zımba Teli

Fotoğraf 2.6:Serbest aranjman yapımında kullanılan malzemeler

2.2. Aranjmanın Yapılışı

 Öncelikle tasarımda belirlenen malzemeler tezgaha taşınarak hazır edilir.

 Yeşillikler, ana çiçekler, ara çiçekler masada guplandırılır.

 Aranjmanda kullanılacak kap seçilir. Kap eğer sepet ise tabanına jelatin
yerleştirilir.

 Aranjman vazoda suda hazırlanacaksa vazonun alt kısmına belli miktarda su
doldurulur.
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Fotoğraf 2.7: Malzemelerin hazırlanması

 Oasis(sünger) yeterince su ile ıslatılır.

 Çiçek konulacak kabın iyi tespit edilmesi gerekmektedir, uzun boylu çiçeklere
uzun boylu vazo; kısa boylu çiçeklere kısa boylu vazo; dolgun tarzda yapılacak
olan aranjmanlara geniş vazo kullanılması faydalı olacaktır. Yani çiçeğin
büyüklüğü, uzunluğu ve hacmi çiçeğin konulacağı kapla orantılı olmalıdır.

Fotoğraf 2.8: Sepete jelatin ve oasis yerleştirilmesi

 Oasisler boşluk kalmayacak şekilde sepete ya da hangi tür kap kullanılacaksa
içine yerleştirilir. Cam vazolar şeffaf olduğu için istenirse elyaf ya da jelatinle
oasissin görünen kısmı kapatılır. Yani önce oasis kapatıcı olan malzemeye
sarılarak vazoya yerleştirilir.

 Vazoya ya da sepete yerleştirilen oasis 1-2 cm yükseklik kalacak şekilde kesilir.

 Oasisin kabın üzerinde kalan kısmına oasis kamufle edilene kadar öncelikle
yeşillikler yerleştirilir. İstenirse yeşil yapraklara parlatıcı sıkılır. Bu işlemin
diğer çiçekler yerleştirilmeden yapılmasına özen gösterilmelidir.
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Fotoğraf 2.9:Yeşilliklerin oasise yerleştirilerek kapatılması

 Sonra ana tasarımda kullanılacak ana çiçekler hazırlanır. Çiçek sapları
temizlenir.

 Kullanılan çiçeklerin dayanıklılığını artırmak için çiçek sapları mutlaka çapraz
kesilmelidir. Hatta bu işlem su içinde yapılırsa daha iyi sonuç verir

 Aranjmana yukarıdan aşağıya olmak koşuluyla çiçekler dizayn edilir. Önce
kullanılacaksa ana çiçekler, sonra da tamamlayıcı çiçekler tasarlanan planda
yerleştirilir.

 Aranjmanda büyük ve küçük çiçeklerin birarada kulanımında küçük çiçekler
büyük çiçeklerin boyunu geçmeyecek ve boşlukları dolduracak şekilde
yerleştirilir.

Fotoğraf 2.10: Yeşilliklerden sonra çiçeklerin aranjmana yerleştirilmesi

 Çiçek yerleştirilmesi bittikten sonra değişik fiyonklarla ya da kurdelelerle,
tüllerle, dekoratif malzemelerle süslemeler yaparak aranjmana daha estetik bir
görünüm kazandırılabilir.
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Fotoğraf 2.11: Aranjmanın bitmiş ve fiyonkla süslenmiş hali

2.3. Maliyet

Bu tür çalışmalarda maliyet genellikle değişkendir. Örneğin; bir papatya aranjmanı ile
orkide aranjmanın fiyatı aynı değildir. Yine ambalajlamada kullanılan jelatin, ya da tül vb.
malzemeler aynı değerde değildir.

Maliyet mevsime göre de değişim gösterir. Çiçeğin bol ve kolaylıkla üretildiği
zamanda doğal olarak maliyet daha düşük olacaktır. Örneğin, yaz aylarında hazırlanan bir
gül aranjmanı ile kış aylarında hazırlanan gül aranjmanının maliyeti arasında mutlaka fark
olacaktır. Onun için maliyet hesabı yapılırken; kullanılan çiçek türü, sayısı, yeşillikler,
malzemeler ve harcanan emek göz önünde bulundurulur.
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İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışacağınız ortamı belirleyiniz.
 Çalışacağınız ortamın rahat dolaşım

olacak yeri tespit ediniz.

 Kullananacağınız malzeme ve araç
gereçleri temin ediniz.

 Kullanacağız araç ve gereçleri düzenli
bir şekilde masaya yerleştirmeye özen
gösteriniz

 Kullanacağız çiçek ve yeşillikleri masa
üstüne yerleştiriniz.

 Çiçek saplarını çapraz kesmeye dikkat
ediniz.

 Çiçekleri temizleyiniz.

 Yeşilliklerin alt yapraklarını
temizleyiniz.

 Sapların kesiminde keskin bıçak
kullanınız.

 Kabın içine oasis ya da su koyunuz.
 Oasis kullanımında nemlendirmeyi

unutmayınız.

 Oasisi kamufle edici jelatin vb.
malzemelerle sarınız.

 Oasis üzerinde kalan örtücü maddeyi
kesmeyi unutmayınız.

 Oasis üzerine ya da su içerisine
yeşillikleri yerleştiriniz.

 Yeşillikleri oasisi tamamen kapatana
kadar yerleştirmeye özen gösteriniz.

 Tasarıma uygun ana çiçekleri
aranjamana yerleştiriniz.

 Çiçek saplarının su içine ya da oasise
girecek kısmının yapraklarını
temizleyiniz.

 Tasarıma uygun tamamlayıcı çiçekleri
aranjmana yerleştiriniz.

 Kurdele , fiyonk gibi dekoratif
malzemelerle süsleme yapınız.

 Kullanılacak dekoratif malzemeler çiçek
rengine ve tasarıma uygun malzeme
olmasına dikkat ediniz.

 Kullandığınız malzeme ve emeği de
hesap ederek maliyet çıkarınız.

 Maliyet hesaplamasında birden fazla
yerle görüşerek fiatlandırma yapınız.

 Yaptığınız çalışmaları bir plan dahilinde
not ediniz.

 Bu hazırladığınız dosyayı
arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME SORULARI

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Aranjman yapımında önce ……………çiçekler daha sonra………………çiçekler
tasarlanan planda yerleştirilir.

2. Saksıda ya da vazoda kullanılmadan önce oasis çiçek ömrünü uzatmak için
mutlaka………………..dir.

3. 3.Aranjmanda uzun boylu çiçekler kullanılacaksa………..boylu
vazo(kap),………….boylu çiçekler kullanılacaksa kısa boylu vazo(kap)
kullanılmalıdır.

4. Serbest aranjman hazırlamasında yeşil yapraklı bitkiler daha
çok…………………malzemesi olarak kullanılır.

5. Cam vazo ya da kapta oasis kullanımında oasisin görünümünü kamufle etmek
amacıyla ……………ve ……………….. gibi malzemeler kullanılır.

6. Aranjmanda kullanılan çiçeklerin dayanıklılığını artırmak için çiçek
sapları……………..şekilde kesilmelidir.

7. Vazoya ya da sepete yerleştirilen oasis çiçekleri ve yeşillikleri yerleştirmek amacıyla
………..cm yükseklikte kesilmelidir.

8. Aranjman bitiminde kullanılan …………………..malzemeler , aranjmana daha
………….ve süslü bir görünüm kazandırır.

9. Aranjman hazırlamsında büyük ve küçük çiçekler birarada kullanıldığında
……………çiçekler büyük çiçeklerin boyunu geçmeyecek şekilde yerleştirilir.

10. 10.Aranjmanda maliyet hesabı yaparken kullanılan……………..türü, sayısı,
yeşillikler, malzemeler ve harcanan ……………...göz önüne alınmalıdır.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kapalı alanlarda
tasarım uygulaması yapınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışacağınız ortamı belirlediniz mi?

2. Malzeme ve araç gereci temin ettiniz mi?

3. Çiçekleri ve yeşilikleri temizledini mi?

4. Kullanacağınız oasisi nemlendirdiniz mi?

5. Oasisi ya da suyun kabın içine koydunuz mu?

6. Oasisi kamufle ettiniz mi?

7. Oasis ya da su içine yeşillikleri yerleştirdiniz mi?

8. Tasarıma uygun ana çiçekleri aranjmana yerleştirdini mi?

9. Tamamlayıcı çiçeleri yerleştirdiniz mi?

10. Aranjmanın bitmiş haline dekoratif süsler kullandınız mı?

11. Taslak bir bütçe oluşturdunuz mu?

12. Yaptığınız çalışmaları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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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. İnsanları mutlu etmek, hayallerinde kurdukları tasarımı gerçeğe dönüştürmek,
farklılıklar yaratmak klasik aranjman tasarımları ile mümkün olabilmektedir.

3. Aranjman yapımında önce ara çiçekler daha sonra da ana çiçekler tasarlanan planda
yerleştirilir .

4. Vazoya ya da sepete yerleştirilen oasis 5-6cm yükseklikte kalacak şekilde
kesilmelidir.

5. Aranjman hazırlanmasında çiçekler yukarıdan aşağı olmak koşuluyla dizayn edilir.

6. Tasarımda teknik, renk uyumu, vurgu önemli konulardandır.

7. Yeşilliklere için kullunılan parlatıcılar aranjman dizaynının bitiminden sonra
yapraklara sıkılmalıdır .

8. Aranjmanda kullanılacak çiçekler sadece mevsimsel koşullara göre belirlenir.

9. Bir çiçek tasarımında aranjmanın bir yönü çok yoğun, alt ve üst bölümü orantısız
ağırlıkta ise aktüel dengesi bozuk demektir.

10. İyi bir çiçek tasarımcısı müşterinin, duygu, düşüncelerini, hayallerini yansıtarak
istenen duyguya uygun bir materyal çıkarmalıdır.

11. Şimşir, ficus, defne, camelia, sarmaşıklar aranjman yapımında kullanılan ana
çiçeklerdendir.

12. Yan yana kullanılacak çiçekler arasındaki büyüklük farkının hissedilir oranda farklı
olması orantıyı ve dengeyi bozar .

13. Cam vazo kullanılarak hazırlanan aranjmanlarda dekoratif ürünlerle süsleme
aranjmanı daha şık ve estetik kılar.

14. Aranjmanda kullanılacak çiçeklerin türü aranjman maliyetini etkileyen unsurlardan
değildir.

15. Müşterinin ekonomik durumu hazırlanacak aranjmanın kalitesini ve şeklini etkiler.

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 düzenleme/ yerleştirme
2 alt yapı
3 Uyumu
4 Altlık
5 az/ dizayn
6 Şeffaflık
7 aktüel/ görsel
8 Eşit
9 dikey/ çapraz

10 Gölgelemeyecek

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 ana /ara
2 nemlendirilmeli
3 uzun/ kısa
4 Dolgu
5 elyaf/ jelatin
6 Çapraz
7 1-2
8 dekoratif/ estetik
9 Küçük

10 çiçek/ emek

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 Y
8 Y
9 Y

10 D
11 Y
12 D
13 D
14 Y
15 D

CEVAP ANAHTARLARI
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 www.mesacicek.com

 www.interflora.org.tr

 http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden

 www.sabuncakiscadde.com

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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 www.mesacicek.com

 www.interflora.org.tr

 http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden
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KAYNAKÇA


