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ÖZET: Dünyada bulunan doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanılması, teknolojide meydana gelen gelişme, endüstrileşme ve
hızlı nüfus artışı sonucunda kaynaklar hızla tükenmeye başlamıştır. Bu soruna tekstil ve hazır giyim endüstrisinden bakıldığında doğal
kaynak tüketimini etkileyen en önemli problemin hızlı imalat ve hızlı giysi üretimi olduğu söylenebilir. Günümüzde hızlı moda,
yüksek miktarda kaynak kullanılmasına, ucuz işçiliğe, yüksek miktarda atık oluşumuna ve çevre kirliliği meydana getiren bir sisteme
dönüşmektedir. Bu nedenden dolayı bu sektörün çevresel açıdan performansının iyileştirilmesini sağlamak gerekmektedir. Yapılan bu
çalışmada tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir moda kavramının araştırılmasının yanı sıra, yavaş moda, ekolojik moda ve
geri dönüşüm konularına da yer verilmiştir.
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SUSTAINABLE FASHION IN READY WEAR INDUSTRY
ABSTRACT: There has been depletion of resources due to the negligent use of natural resources in the world, the emerging
development in technology, the process of industrialization and rapid population growth. If the problem is examined from view of
textiles and clothing industry, the major problem, which affects the use of natural resources-is rapid manufacturing and fast clothing
production. Now a days fast fashion turn into a system which leads to use of high amounts of resources, cheap labor, large quantities
of waste and environmental pollution. Due to this reason, it is necessary to ensure improving the environmental performance of this
sector. In this study, slow fashion, ecological fashion and recycling issues are also included as well as investigation of sustainable
fashion concept in textile and apparel industries.
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