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TEMEL BEDEN KALIBI 

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN 

Ölçüler 38 Beden 

Göğüs: 88 + 4  (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm 

Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm 

Basen: 96+ 4 (bolluk payı) = 100 cm 

Koltuk derinliği: 24,5 cm 

Arka uzunluk: 42 cm 

Ön uzunluk: 43 cm 

Kalça düşüklüğü: 62 cm 

Arka omuz ortadan: Beden ¼ -3= 19 cm 

Ön omuz ortadan: Beden ¼ -3,5= 18,5 cm 

Omuz : 12 cm 

Ön ayna: Beden ⅛ + 6 = 17 cm 

Arka (sırt) ayna: ⅛ + 7 = 18 cm 

Arka yaka açıklığı: 7,5 cm 

Ön yaka açıklığı: 7,2 cm 

Ön omuz eğimi: 4 cm 

Arka omuz eğimi: 3,5 cm 

Yaka çevresi: 40,5 

Kol boyu: 56 cm 

Kol genişliği (pazu): 28 + 4 ( bolluk payı) = 32 

Kol tepe yüksekliği: 15,6  (Beden yol yüksekliği / 2= x    x/ 5= y    x-y= kol tepe yüksekliği) 

 

 

Pens hesaplaması: göğüs ¼: 23 cm – bel ¼: 19= 4 cm fazlalık (1,5 cm yan ve 2,5 cm orta 

pens) 
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 Temel beden kalıbı oluşturmada pek çok sistemle karşılaşmaktayız.  İnsan vücudu 

hareketli yapısı itibarı ile giysileri vücuda uyum sağlaması zahmetli, karmaşık ve tecrübeye 

dayalı bir uygulamadır. Özellikle üst bedende kolun hareketi bu işlemi daha da 

zorlaştırmaktadır.  

 Giysi kalıplarını oluşturmada vücut yapılarını göz önünde bulundurmak 

durumundayız. Vücudun rahat hareketini sağlayabilmek için kalıplara bolluk payı 

verilmektedir. Bolluk pay oranı artıkça giysi görünüşünde potluklar çoğalmakta, bu da görsel 

olarak iyi bir sonuç vermemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğunca kalıpları, vücut 

hareketini de göz önünde bulundurarak bolluk payını en aza indirgeyerek kalıpları oluşturmak 

gerekir. Bu sebep de göz önünde bulundurularak piyasada esneyen kumaşların imalatı 

oldukça çoğalmıştır. Esneyen kumaşlarla hazırlanan kalıplar hem düzgün bir görünüş elde 

etmekte hem de vücut hareketini rahatlatmaktadır. 

 Burada hazır giyim sektöründe pratik olarak hazırlanan kalıp sistemi anlatılmaktadır. 

Piyasada ön ve arka kalıp üst üste çalışılmıştır. Burada daha anlaşılır olması için ön ve arka 

kalıp ayrı ayrı anlatılmaktadır. Kadın vücudunda önde göğüs olması ön kalıpta bir bolluk 

oluşturmak gerekliliği ortaya çıkar. Böylece ikinci aşamada ön kalıpta göğüs bolluğunu 

vermek için pens açılımı yapılmıştır.  

 Arka boyun açıklığı ön boyun açıklığından daha geniştir. Bunun sebebi giysinin arka 

tarafta boyna ön taraftan daha yakın oturmasıdır. Ayrıca arka yaka açıklığının fazla olması 

boyun hareketlerini rahatlatır. Özellikle yakasız modellerde (sıfır ,  ‘v’ yaka vb.) ön yakada 

potluklar oluştuğu gözlemlenir. Bu durumda kalıptaki ön yakadan bir miktar atılması gerekir. 

Bu durumda ön yaka açıklığı arka yaka açıklığından daha eksik çalışılmıştır. 

 Bu ölçülerde oluşan bu kalıp esnemeyen dokuma kumaşlar için hazırlanmıştır. Kalıp 

esneyen kumaşa kesilmek istenirse bolluk payı vermeden (kumaşın esneme oranına göre) 

veya az vererek çalışılmalıdır. Bu da kalıbı bir beden küçültmek yeterli olacaktır. Bu işlem 

temel beden için söz konusudur. Pantolon ve etek kalıplarında bir beden küçülterek 

uygulanamaz. Örme kumaşlar için bu sistem söz konusu değildir. Örme kumaşlar hem enine 

hem de boyuna esneme oranları farklı olduğundan çok farklı bir sistemle çalışılması gerekir. 

 Toplumda çok çeşitli vücut tipleri vardır. Hepsini ortak bir ölçüde toparlayabilmek 

zordur. Buradaki kalıp her 38 bedene bire bir uyum sağlaması söz konusu olmayabilir. 

Kişilerin boy ölçü farkları bile kalıbın farklı hazırlanması gerektirebilir. Esas olan kişinin 

ölçülerine göre kalıp çıkartmaktır. Türk kadının vücut yapısına göre standart 38 temel beden 

hazırlanmıştır. Ayrıca bu sistem hazır giyim sektöründe pek çok modelist tarafından 

çalışılmakta ve milyonlarca ürün satışa sunulmaktadır. 

İşlem Basamakları  

Arka 

1. Boyu 65 cm eni 50 cm dikdörtgen çiziniz. Sağ üst köşeye ‘1’ numarası verilir. 

2. ‘1’ den aşağıya koltuk derinliği: 24,5 cm ‘2’, arka uzunluk: 42cm ‘3’ ve kalça 

düşüklüğü: 62cm ‘4’ işaretlenir. 
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3. Bu noktalar sola doğru çizgiye kadar uzatılır. Ve dikdörtgen tamamlanır. 

4. ‘2’ noktasından sola doğru göğüs ¼: 23 cm işaretlenir ‘5’. Bu nokta bel hattına kadar 

düz çizilir ‘6’. 

5. ‘4’ noktasından sola doğru basen ¼: 25 cm işaretlenir ‘7’. Bu nokta yukarıya bir 

miktar düz çizilir. 

6. ‘1’ noktasından sola doğru arka omuz 19 cm işaretlenir ‘8’. 

 

 
 

 

7.  ‘1’ noktasından sola doğru arka yaka: 7,5 cm ‘9’ ve aşağıya doğru 2,5 cm yaka 

derinliği ‘10’ işaretlenir. Bu noktalar bir miktar uzatılıp arka yaka oyuntusu esas hat 

olarak kavisli çizilir. 

8. ‘8’ noktasından aşağıya bir miktar düz çizilip üzerinde arka omuz derinliği 3,5 cm 

‘11’ işaretlenir 

9. Arka omuz ‘8’ ile ‘11’ noktaları esas hat olarak düz birleşir. ‘11’ noktasından omuza 

dik olarak kola doğru bir miktar çizilir. 

10. Arka ve ön ayna için ‘1’ ile ‘8’ çizgisine 13 cm paralel yardımcı çizgi çizilir. Arka 

ortada kesişen noktaya ‘12’ olarak numaralandırılır.  

11. Arka ayna ‘12’den sola doğru 18 cm işaretlenir (13). 

12. ‘5’den sağa doğru 4,5 cm alınır ve yukarıya 4,5 cm düz çizilir ‘14’. 

13. Belde ‘3’ noktasından içeriye 10 cm alınır ‘15’. Bu nokta aşağıya ve yukarıya dik 

uzatılır. 

14. ‘6’dan sağa 1,5 cm işaretlenir ‘16’. Buradan yukarıya 1cm dik çizilir ‘17’. 

15.  ‘7’ noktasından yukarıya 1 cm işaretlenir ‘18’ .  
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16. Arka kol oyuntusu ‘5’, ‘14’, ‘13’ ve ‘11’ arası kavisli esas hat çizilir. 

17. ‘17’ile ‘5’ arası esas hat yan düz çizilir. 

18. ‘18’  ile ‘4’ arası esas hat olarak etek ucu ve ‘18’ ile ‘17’ arası basen hattı kavisli 

çizilir. 

19. Pens ‘15’ noktasından sağa ve sola 1,25 cm işaretlenir (pens genişliği: 2,5 cm). 

Yukarıya 16 cm aşağıya 12 cm nokta alınır. Bu noktalar pens olarak tamamlanır. 

20. Bel hattı ‘17’ ile pensin kenarı esas hat olarak kavisli birleştirilir. 

 

 
 

 

Ön 

21.  ‘19’. Bu nokta yukarıya doğru dik çizilir. 



5 
 

 

22. Ön ortasında çizgilerin çakıştığı noktalara numaralar konur. Sol üst köşe ‘19’, koltuk 

derinliği ‘20’, bel ‘21’ ve basen (‘7’ noktasından sola doğru basen ¼: 25 cm) ‘22’ 

olarak belirtilir. 

23. ‘20’ noktasından sağa doğru göğüs ¼: 23 cm işaretlenir ‘23’. 

24. Ön ayna için ‘19’noktasından aşağıya 13 cm inilir (24).  Buradan sağa doğru 17 cm 

işaretlenir ‘25’. 

25. Ön yaka ‘19’ noktasından sağa 7,2 cm ‘26’ ve aşağıya 7,7 cm ‘27’ işaretlenir. Bu 

noktalar dik olarak uzatılıp birbiriyle çakıştırılır. Ön yaka esas hat kavisli olarak 

birleştirilir. 

26. ‘19’ noktasından sağa doğru ön omuz 18,5 cm işaretlenir ‘28’. Bu noktan aşağıya bir 

miktar düz çizilip üzerinde ön omuz derinliği 4 cm ‘29’ işaretlenir.  

27. Ön omuz ‘26’ ile ‘29’ noktaları esas hat olarak düz birleşir. ‘29’ noktasından omuza 

dik olarak kola doğru bir miktar çizilir. 

28. Göğüs düşüklüğü ‘19’hattan aşağıya 25,5 cm ve içeriye 10 cm işaretlenir ‘30’. Bu 

nokta basen hattına doğru uzatılır. Belde kesişen noktaya ‘34’numarası konur. 

29. ‘23’ noktasından bele kadar dik çizilir ‘31’.  

30. ‘31’ noktasından içeriye 1,5 cm girilir ve yukarıya dik 1 cm çıkılır ‘32’. 

 

 
 

31.  ‘23’ noktasından sola 5 cm nokta alınır ve yukarıya 4 cm işaretlenir ‘33’. 

32. Ön kol oyuntusu ‘23’, ‘33’, ‘25’ ve ‘29’noktaları esas hat olarak kavisli birleştirilir. 

33. ‘23’ ile ‘32’ arası esas hat olarak düz çizilir. 

34. ‘32’ ile ‘18’ noktaları basen çizgisi ve ‘18’ ile ‘22’ arası etek ucu kavisli tamamlanır. 

35. Yanda göğüs pens yeri ‘23’den aşağıya 5,5 cm işaretlenir ‘34’.  

36. ‘30’ile ‘34’ve  ‘30’ ile ‘33’ düz çizilir. 

37. ‘33’ dan yukarıya doğru 1,5 cm pens işaretlenir ve ‘30’ noktası ile birleştirilip pens 

oluşturulur. 

38. ‘30’ noktası ön ortasına doğru dik uzatılır. 

39. Ön pens için;  ‘34’ noktası sağ ve sola 1,25 cm alınır (pens genişliği: 2,5 cm). Bu 

noktadan yukarıya 12 cm ve aşağıya 11 cm pens uzunluğu işaretlenip tanımlanır. 
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40. Ön beden kopya alınır. 

41. Yanda göğüs pensinden başlayıp ön ortasına kadar kesilir ve koldaki pens kapatılır. 
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42. Kağıdın boyuna uzun ve enine göğüs hattına düz çizgi çizilir. Bu işlemde tekrar kopya 

alınacağından dolayı şeffaf kağıda yapılması gerekir. 

43. Enine çizgi üzerinde 1 cm nokta alınır. 

44. Birinci aşamada ön kalıbın etek ucu düz çizgiye üst tarafı 1 cm’lik noktaya gelecek 

şekilde yapıştırılır. İkinci aşamada ön kalıbın (pens kapatılmış olarak) yaka kısmı 

boyuna çizgiye dayandırılır ve göğüs hattında 1 cm’lik noktaya gelecek şekilde 

yapıştırılır. 
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45. Yapıştırılan kalıp esas beden üzerinde kopya ile düzeltmeleri yapılır. 

46. Birinci aşamada yan basen çizgisi eski basen çizgisinin üstünde sabit tutularak ve etek 

ucu ön ortasına gelecek şekilde bel, pens ve basen hattı yeniden çizilir. Burada eski basen ve 

bel hattının yukarıya kaydığı görülecektir. 
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47. İkinci aşamada, eski omuz hattına yeni omuz çizgisi hizalanacak ve ön ortası yakanın 

noktasına sabitlenerek yaka, omuz ve kol oyuntusu yeniden çizilecektir. Bu işlemle so 

ön uzunluk 1 cm uzamış ve ön genişlik de 1 cm artmış durumdadır. 

 

 
 

 

48. Ön göğüs genişliği 24 cm olup olmadığı kontrol edilir. Eğer eksik ise tamamlanır. 

49. Göğüs pensin ucu göğüs düşüklüğü noktasından 4 cm içeride ve pensin ortası olarak 

işaretlenir. Göğüs pensin kenarları eşitlenerek yeniden çizilir.  
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Kol 

 

Kol tepe yüksekliğinin hesaplanması: Arka ve ön kol yan yana getirilir. Omuzlar düz 

birleştirilir. Koltuk altında kesişen noktadan yukarıya düz çizilir. Bu çizgi ölçülür. 

Beden yol yüksekliği / 2= x   x/ 5= y   x-y= kol tepe yüksekliği 

                   19,5 / 2= 9,75 (x)   9,75/ 5=  3,9 (y) cm 19,5-3,9= 15,5 

 

 
 



12 
 

1. 56 cm boyunda ve 32 cm eninde dikdörtgen yapılır. Dikdörtgenin ortasına düz çizgi 

çizilir (kol ortası) ‘1’. 

2. Dikdörtgenin soluna ön sağına arka yazılır. 

3. Kol tepe yüksekliği: 15,5 cm yukarıdan aşağıya paralel çizgi alınır. Bu çizginin 

sağında kesişen nokta ‘2’, solunda kesişen nokta ‘3’ işaretlenir. 

4. ‘1’ noktasından sağa ve sola 1 cm alınır. Bu noktalar ‘2’ ve ‘3’ noktaları ile düz 

birleştirilir. 

5. Bu çizgiler dörde bölünür.  

6. Ön çizginin birinci  ¼ noktası 1 cm içeriye ikinci ¼ noktası 1 cm dışarıya işaret alınır. 

7. Arka çizginin birinci  ¼ noktası 0,5 cm içeriye ikinci ¼ noktası 1 cm dışarıya işaret 

alınır. 

8. Kol kavisi esas hat olarak bu noktalardan geçecek şekilde kavisli tamamlanır. 

9. Kol ağzında her iki tarafta 3 cm girilip ‘2’ ve ‘3’ noktaları ile esas hat düz birleştirilir. 

10. Ön ve arka bedendeki kol ölçüleri (çıt yerleri) kola taşınır ve çıt atılır. 

11. Kolun orta çizgisinden öne doğru 0,7 cm çıt alınır. Bu nokta omuz hattını oluşturur. 

Bu kalıpta 0,4 cm yedirme fazlalık oluşmuştur. 
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TEMEL BEDEN (ELBİSE) SERİSİ 

Serileme, baz bedenin küçük ve büyük bedenlere çoğaltılmasına denir.  
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Not: 

1. Türkiye’de bulunan kadın hazır giyim firmalarının iç piyasa için 

kullandıkları seri değerlerdir.

2. Bu ölçüler sadece 36-38-40-42 için geçerli olup 44-46-48-50 

bedenler için seri değerleri farklı olacaktır.
3. Boy serisi firmaya ve modele göre değişiklik gösterir.

4. Açık yakalarda (sıfır, ‘V’vb.) seri yapılmayabilir.
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