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Özet: Moda endüstrisi, Sanayi Devrimi’nden bu yana giysi tüketiminin her sınıf için daha demokratik 
olabilece!i bir ekonomik yapı yaratmı"tır. Ancak bu yapı beraberinde insan ve çevre üzerinde olumsuz 
etki yaratan bir sistemin olu"umunu da getirmi"tir. Al-kullan-at tarzı tüketim alı"kanlı!ını dayatan bu 
yapı do!rusal bir sistemdir ve son 15 yıldır bu sistem yerine Döngüsel Ekonomi modeline geçi" özellikle 
de geli"mi" ülkeler tarafından tartı"ılmakta ve Avrupa Birli!i içerisinde bu modeli benimsemeye 
yönelik protokoller imzalanmaktadır. Döngüsel Ekonomi kavramı kapalı döngü sistemine i"aret eder. 
Zaten sistemin içine girmi" olan ürün, malzeme ve kaynakların sahip oldukları de!erlerin sistemde 
olabildi!ince uzun süre kalmasını hede#eyen bir sistemdir. Bu makalenin amacı yakın gelecekte moda 
endüstrisinin ba"lıca üretim yöntemlerinden biri olacak bu kavramın geli"im sürecini incelemek ve 
ortaya çıkan yeni tasarım ve üretim stratejilerini tartı"maktır. Ara"tırma, Türkiye ve yurtdı"ından 
moda sektöründeki farklı pazar seviyelerinden örneklerin incelenmesine dayanmaktadır. Çalı"mada 
hem var olan pazar seviyelerine bakılmı" hem de Döngüsel Ekonomi kavramının yarattı!ı yeni pazar 
seviyelerinde benimsenen stratejiler ortaya konmu"tur. Yöntem olarak literatür taramasına dayalı bir 
ara"tırma yapılmı" ve literatürde öne çıkan kavramlar vaka incelemeleriyle örneklenmi"tir.
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Abstract: Since the Industrial Revolution, Fashion industry invented an economic structure that provides 

a democratized atmosphere of consumption for each class. However, this progression has generated 

negative impacts on humanity and the environment. It leans on a linear system which imposes the pattern of 

consumption based on take-use-dispose practices. Within the last 15 years, especially in developed countries, 

a transition from the linear model to the Circular Economic model has been discussed. In the European Union, 

members sign protocols to embrace this circular model. Circular Economy is characterized by a closed loop 

system. It aims to keep the products, materials, and sources within the same system as long as possible. 

The purpose of this paper is to investigate the progression of this system which will be among the primary 

production methods of the fashion industry in the near future. It also aims to discuss the emerging design and 

production strategies of the circular model. The research is based on the analysis of examples from di!erent 

market levels of the fashion sector in Turkey and abroad. It "rstly focuses on existing market levels and at the 

same time, it introduces the practices that have been adopted in new market levels emerged with Circular 

Economy. The method of the research is based on a literature review and analysis of case studies. 

Keywords:  Fashion Design, Circular Economy, Up-cycling, Zero Waste, Customized Design
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Moda, endüstri sonrası toplumlara mensup 
bireylerin gündelik hayatlarının ayrılmaz bir 
parçası olmu"tur. Yenilik olgusu ise tüketim 
toplumları için çe"itli üretim modellerinin 
geli"tirilmesiyle eskiden oldu!undan daha 
önemli hale getirilmi"tir. Bu modellerin hemen 
hepsinde, tasarım uygulamaları toplumların 
giderek artan satın alma isteklerine cevap verecek 
biçimde konumlandırılmı"tır. Günümüzde yaygın 
"ekilde uygulanan üretim do!rusal bir modele 
dayanmakta ve al-kullan-at "eklinde bir tüketim 
biçimini dayatmaktadır (Merli, Preziosi ve 
Acampora, 2017). Bu modelde yapılan üretimin, 
i"çi ve çalı"an hakları sömürüsü, atık sorunları, 
çevresel kirlilik, insan sa!lı!ı tehdidi, kaynak 
kısıtlılı!ı gibi pek çok sorunu da beraberinde 
getirmesiyle bu "ekilde devam edilemeyece!i 
konusunda özellikle Avrupa Birli!i’nde yaygın bir 
görü" hâkim olmu" ve yeni ekonomik modellerin 
arayı"ı içine girilmi"tir. Bu arayı"ın sonunda 2 
Aralık 2015’te Döngüsel Ekonomi Paketi ortaya 
çıkmı"tır. Paket çerçevesinde bir hareket planı 
olu"turulmu" ve birli!e üye ülkelerin çok yakın 
bir gelecekte kapalı döngü sistemine geçi"i 
benimsemeleri için somut amaçlar belirlenmi"tir 
(Koszewska, 2018). Bu modele dayalı 
uygulamalar "imdilik Avrupa Birli!i ile sınırlı 
olsa da yakın gelecekte geli"mekte olan ülkeler 
tarafından da benimsenecektir. Avrupa’nın yanı 
sıra Çin de bu modele geçece!inin altını çizmi"tir 
(Bocken ve Ark, 2016, 308).

Döngüsel Ekonomi (DE) hâlihazırda var olan 
ürün, malzeme ve kaynakların içerdikleri 
de!erlerin yine aynı sistemde olabildi!ince uzun 
süre kalmasını hede#eyen döngüsel bir i"leyi"e 
i"aret etmektedir (Merli, Preziosi ve Acampora, 
2017). Bu yapıda yenilik olgusu ve geleneksel 
olarak endüstride uygulanan hemen hemen 
tüm stratejiler bir sorgulamadan ve de!i"imden 
geçmektedir. Bu modelde, tasarımın problem 
çözücü rolünün öne çıktı!ı gözlemlenmektedir. 

Moda tasarımın gündemi olan malzeme seçimi, 
ürün adetleri, kalıp sistemleri, teknoloji kullanımı 
gibi konularda bütünsel bir de!i"ime i"aret 
etmektedir. 

Bu makalenin amacı Döngüsel Ekonomi’nin 
moda tasarımı üzerindeki etkilerini ara"tırmaktır. 
DE her pazar seviyesinde uygulanabilmektedir. 
Ayrıca yeni pazar seviyeleri de yaratmı"tır. Bu 
ara"tırmanın hede$ DE kavramının geli"im 
sürecini ve farklı pazar seviyelerindeki örnekleri 
incelemek, benimsenen tasarım stratejilerini 
kaydetmektir. Çalı"ma yöntemi olarak literatür 
taramasına dayalı bir ara"tırma yapılmı" 
ve literatürde öne çıkan kavramlar vaka 
incelemeleriyle örneklenmi"tir.

���&c0)d5'.�'-101/ç�0'&ç4!�

Döngüsel Ekonomi kavramı endüstride 
uygulanan kapalı döngü sistemini tanımlamada 
kullanılan bir terimdir. Bu model, sürdürülebilir 
tasarım stratejileri, sıfır-atı!a dayalı tasarım, ürün 
ömrünün uzatılması, kaynak yenileme, tamir 
ve yeniden üretim servislerini içeren stratejileri 
benimsemektedir (Bekker ve Ark., 2014’den 
aktaran Koszewska, 2018, 337). Ana hedef atık 
üretimini ortadan kaldırmak, karbondioksit 
gazı salınımını önlemek ve endüstriyel üretimin 
çevreye verdi!i zararı önlemektir. Ellen Mac 
Arthur Vakfı’nın altını çizdi!i çok önemli bir 
nokta ise Döngüsel Ekonomi Modelinin ni" 
bir çözüm olmadı!ıdır. Geçmi"te, döngüsel 
modelde üretilen ürünler küçük ni" pazarları 
hede#emi"tir, ancak vakfın yaptı!ı analizler bu 
sistemin gerçekten iyi çalı"tı!ını ve ekonomik 
olarak uygulanabilir olmasının yanı sıra, servis 
ömrünün uzunlu!una bakılmaksızın çok çe"itli 
ürün grupları için ölçeklendirilebilir oldu!unu 
ortaya koymu"tur (Ellen MacArthur Foundation, 
2013, 11). Vakıf tarafından RESOLVE yani 
yeniden çözümleme olarak ortaya konan ve 
DE’nin özünü olu"turan yapıda 6 ana kavram 
ön plana çıkmaktadır. Bunlar; yeniden kazanım, 
payla"ım, optimize etme, kapalı döngü, 
sanalla"ma ve de!i"im kavramlarıdır (a.g.k.).
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Moda endüstrisinin bu yakla"ımı benimsenmesi 
bir seçenek olmaktan öte aslında zorunluktur 
çünkü moda dünyadaki en müsrif ve kirletici 
endüstrilerden biridir. %u ana dek benimsenen 
do!rusal modelde kullanılmakta olan 
materyaller güvenli olmamakla birlikte üretim, 
kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde çevreyi 
kirletmektedir. Bu sistemde tüketim olması 
gerekti!inden katbekat fazladır. Bugün satılan 
giysilerin yalnızca %30’u tavsiye edilen perakende 
$yatında satılırken %30’u indirime girmekte, 
%40’ı ise hiç satılamadan çöpe atılmaktadır 
ve endüstri sonrası, tüketici öncesi ve tüketici 
sonrası olmak üzere üç farklı a"amada atık 
çıkmaktadır (Koszewska, 2018). Giysiler, 
üretimlerinde benimsenen “planlı eskime” 
(Gregory, 1947) kavramı sebebiyle çok kısa bir 
süre kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Ayrıca 
geri-dönü"üm kavramı da $rmalar tarafından 
çokça benimsenen bir uygulama de!ildir. Bu 
sebeplerden ötürü moda sisteminin yapısında bir 
de!i"im gerçekle"mesi gerekmektedir.

2017 yılında, Ellen MacArthur Vakfı ve Circular 
Fiber Initiative modada Döngüsel Ekonomi 
kavramı üzerine bir rapor yayımlamı"tır. 
Raporda belirtilen öngörüye göre moda 
endüstrisi hâlihazırdaki stratejilerle üretime 
devam ederse 2030’a gelindi!inde küresel ölçekte 
kar kaybı problemiyle yüz yüze gelecektir. Bu 
durumu de!i"tirmek için rapor 4 ayrı yönelim 
önermektedir:

1. Moda endüstrisinin çevreye mikro $ber gibi 
kirleticilerin salınmadı!ından emin olması 
gerekmektedir.

2. Giysiler uzun süre kullanılmak üzere 
tasarlanmalıdır. Tasarım, satı" ve kullanım 
stratejileri gözden geçirilmeli, planlanmalı ve 
kiralama sistemleri geli"tirilmelidir.

3. Geri dönü"üm yaygınla"tırılmalıdır. 

4. Kaynaklar etkin bir biçimde kullanılmalı 
gerekirse teknolojik uygulamalar 
desteklenmelidir.  (Ellen MacArthur Foundation, 
2017, 23-25). 

Aslında DE, Yava" Moda Hareketi’nin 2000’lerin 
ba"ında moda endüstrisinin gündemine getirdi!i; 
"e&a#ık, payla"ım ekonomisi, geri dönü"üm, 
yukarı-dönü"üm gibi kavramlarla paralellik 
içeren kavramlara odaklanmaktadır. 

���&c0)d5'.�'-101/ç�
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Endüstri öncesi toplumlarda kaynakların 
ekonomik bir "ekilde kullanımını ve 
sürdürülebilirlik bir ya"am biçimi olarak 
kar"ımıza çıkmaktadır (Welters, 2008). Endüstri 
sonrası toplumlarda ise yenilik olgusu ön plana 
çıkmı" ve modern moda sisteminin varlı!ını 
dayandırdı!ı “amaçlı eskime” (Gregory, 1947) 
gibi kavramlarla pek çok giysi $ili ömrünü 
tamamlamadan çöpe atılmı"tır. Bunun 
olu"masında en büyük etmen tasarımın talep 
yaratma aracına dönü"türülmesidir (Braungart 
and McDonough, 2009, 24). Tüm di!er 
disiplinlerde oldu!u gibi moda tasarımında da 
tasarımcılar ekonomik yapı dı"ında bir yapıyı 
göremeyecek hale getirilmi"lerdir (a.g.k.). 

Yenilik arayı"ı ve sonucunda yarattı!ı vah"i 
rekabet ortamı uzun yıllardır moda endüstrisine 
hükmetmektedir (Fletcher’dan aktaran Chapman 
ve Gant, 2007, 118). Bu noktada yapılan büyük 
yanlı"lardan biri yaratıcılık kavramını malzeme 
odaklı yenilikle özde" tutma $kridir. Bu hem 
endüstrinin hem de endüstriye tasarımcı 
yeti"tiren üniversite ve di!er e!itim kurumlarının 
sebep oldu!u bir sonuçtur. Pek çokları için 
tasarım yapma ve yaratıcılık dünyaya daha önce 
var olmayan yeni bir ürün getirmekken, tasarım 
teorisyeni Pannonzo için tasarım var olan bilgi 
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ve birikimi yeni ve yaratıcı yöntemlerle tekrardan 
kullanmaya ve birle"tirmeye dayalıdır (aktaran 
Tung, 2010, 74). Yani, tasarımda yenilik olgusunu 
maddesel seviyede yorumlamak yerine $kirsel 
olarak ele almak daha önemlidir. Özellikle 
döngüsel tasarım modellerinde tasarımın 
problem çözme rolüne vurgu yapılırken ortaya 
konan tasarım stratejileriyle malzemenin, 
yeni kaynaklar yerine hali hazırda tüketilmi" 
atıklardan elde edilmesi ön plana çıkmaktadır. 
Döngüsel tasarım modelinde kaynakların 
yeniden kullanımı, tamir etme, dönü"türme gibi 
uygulamalar 7 farklı ba"lık altında kar"ımıza 
çıkmaktadır.

�����)GRK�&xN}ì}M�5ěRCěGęKSK

Günümüzde giysi yapımında kullanılan tekstil 
malzemelerinin %87’si ya atık sahalarına 
gömülmekte ya da yakılmaktadır. Bu da yıllık 
100 milyar Dolarlık bir kaybı ve yo!un çevre 
kirli!ini i"aret etmektedir (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017, 91). Bu durum hala pek çok 
ülkede tekstil atıklarının toplanmasının belli bir 
sisteme oturtulmamasından kaynaklanmaktadır. 
%u an gerçekle"tirilen tekstil geri dönü"üm 
uygulamalarının büyük ço!unlu!unda geri 
dönü"üm sonucu ortaya çıkan ürün, ilk ürüne 
nazaran daha de!ersiz bir yapıdadır. Bu türden 
bir geri dönü"üm “downcycling” yani a"a!ı 
dönü"üm olarak tanımlanırken kapalı olmayan 
bir döngü yaratmaktadır; yani malzemede de!er 
kaybı ya"anmaktadır (Hollins, 2013). Ancak 
kapalı döngü geri dönü"üm stratejisinde sonraki 
ürün de ilk ürün kadar de!erli olmaktadır 
(a.g.k.) ve Döngüsel Ekonomi modeli böyle bir 
dönü"ümü yaygınla"tırmayı hede#emektedir.

Mevcut durumda kıyafet üretimi için kullanılan 
geri-dönü"türülmü" materyal oranı %2 civarında 
ve bunun çok büyük bir bölümünü pet "i"elerden 
elde edilen polyester olu"turmaktadır. Polygenta, 
Polterra, Hilaturas ve Uni$ gibi markaların PET 
"i"lerden elde etti!i iplikler Adidas, C&A, H&M, 
Nike gibi $rmalar tarafından kullanılmaktadır 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017, 92). Fakat 
asıl hede#enen moda ve tekstil endüstrisinin 
yarattı!ı atı!ın geri dönü"ümünü sa!lamaktır 
(a.g.k., 93). Aksi halde moda endüstrisinin sebep 
oldu!u atık sorunu çözülmeyecektir. Teijin 
ve Wellman gibi $rmalar yüzde yüz polyester 
kuma"ları etkin bir biçimde dönü"türürken 
karı"ımlı kuma"ların dönü"türülmesi hala 
çözülmeyi bekleyen bir sorundur (Scaturro, 
2008, 481).  Tasarım ve geri-dönü"üm i"lemini 
sa!layacak birim ya da $rmalar arasında bir 
e" güdüm sistemi kurulmalı ve ürünlerin 
yalnızca üretimi de!il geri dönü"üm "ekli de 
planlanmalıdır. 

�����;TLCRÀ�&xN}ì}M�5ěRCěGęKSK

Up-cycling yani ‘yukarı dönü"üm’ ya da 
‘ileri dönü"üm’ kavramı ilk olarak William 
McDonough ve Micheal Braungart (2009) 
tarafından de!i"tirme ve ki"iselle"tirme ile 
de!er kazandırılmı" ürünleri i"aret etmek 
için bulunmu" bir kavramdır. Aslında temel 
problem giyilmeyen ya da artık güncel 
be!enileri kar"ılamayan giysilerin atık olarak 
tanımlanmasından kaynaklanmaktadır (Fletcher, 
2008). Fakat gerçekte atık diye bir "ey yoktur 
çünkü hiçbir "ey do!ada %100 yok olmaz. Ne 
yapılırsa yapılsın izleri mutlaka ekosistemde kalır 
(McDonough ve Braungart, 2009). Bizlerin atık 
kavramına olan bakı" açımızı de!i"tirmek yukarı 
dönü"üm stratejisinin temelini olu"turmaktadır. 
Geli"mi" ülkelerde sürekli yenilik pe"inde 
ko"an tüketici bir kitle bulunmaktadır. Yukarı 
dönü"üm stratejisi bu tüketicilerin isteklerine 
cevap verirken aynı zamanda dü"ük kalite 
atıkların yönetimine de bir çare olarak 
tasarımcıların kar"ısına çıkmaktadır (Han ve 
ark. 2017, 71). Ço!unlukla tüketici sonrası 
atı!ın de!erlendirildi!i bu strateji dünya çapında 
pek çok küçük giri"imci/tasarımcı i"letmeleri 
tarafından uygulanmaya ba"lamı"tır.
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Atık, moda ve tekstil endüstrisinin iyi 
planlanmamı" tasarım ve üretim stratejileri 
nedeniyle ortaya çıkan bir problemdir. Döngüsel 
ekonomi içerisinde üretim yapan $rmaların 
hede$ atık üretiminin önüne geçmektir. Holly 
Mcquillan’a göre ortalama bir yeti"kin giysisi 
için gereksinim duyulan kuma"ın %15’i kesim 
sırasında atı!a dönü"mektedir ve sonuç olarak 
hem üretici için kayıp olu"makta hem de atık 
alanlarının yükü artmaktadır (Rissanen, 2005; 
Feyerabend, 2004; Abernathy, 1999; Cooklin, 
1997’dan aktaran Mcquillan 2011, 84). Moda 
üretimi tasarım, kalıp, dikim ve üretim olmak 
üzere dört ana basamaktan olu"maktadır 
(Rissanen, 2008, 190-191). Üretimdeki bu 
ayrım nedeniyle birimler arasında ileti"imsizlik 
söz konusu olurken atık üretiminin de önü 
açılmaktadır (McQuillan, 2011, 85). Birimler 
arası ayrımı ortadan kaldıran ve atı!ı ya 
tamamen yok eden ya da minimize etmeyi 
ba"aran uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Son 
yıllarda sayıları giderek artan sıfır atık tasarım 
yakla"ımını uygulayan tasarımcıların en belirgin 
özelli!i kalıp ve tasarım sürecini birle"tirmeleri 
ve tasarıma daha deneysel bir biçimde 
yakla"malarıdır

�����-ÀSC�UGXC�7YTN�&xNGM�
-KRCĚCMC�5ěRCěGęKSK

Farklı kitlelerin alı"veri" alı"kanlıklarına en 
uygun biçimde cevap vermek döngüsel ekonomi 
stratejileri içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
'ngiltere’de yapılan bir ara"tırmaya göre giysilerin 
%26’sı artık sevilmediklerinden, %42 ise 
bedeni uymadı!ından çöpe atılmaktadır (Ellen 
MacArthur Foundation, 2017, 78). Bunlara 
ilaveten pek çok ki"inin gardırobunda yalnızca 
özel durumlarda giyilmek üzere bekleyen takım 
elbiseler ya da spor giysileri yer almaktadır. 
Bu gibi sıklıkla giyilmeyen giysilerin döngüsü 
için kısa dönem kiralama stratejisi ve payla"ım 
ekonomisi öne çıkmaktadır (a.g.k., 78). Son 

yıllarda dünya çapında pek çok $rma de!i"en 
tüketici isteklerine cevap verecek "ekilde kısa ve 
uzun dönem kiralama servisleri sunmaktadır. Bu 
sayede kimi tüketici için çok önemli olan alı"veri" 
yapma deneyimi tatmin edilirken kiminin 
de!i"en dönemsel ihtiyaçlarına atık üretmeden 
çözüm bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldı!ında 
kiralama yeni tekstil ekonomisinin çok önemli 
bir yerinde durmaktadır.

�����6CMKR�UG�-KìKSGĚĚGìěKRMG�1ĚCNCæÀ�
5TNCN�&CXCNÀLĚÀ�dR}N�dRGěKMK�
5ěRCěGęKSK��

Moda endüstrisinin yarattı!ı atık problemine 
çözümlerden biri de kalitesiz malzeme kullanmak 
yerine, dayanıklı ürünler üretip gerekti!inde 
tamir ve yenileme hizmeti vererek giysilerin 
ömrünü uzatmaktan geçmektedir. Tasarım 
teorisyeni Alice Payne’e göre tasarımcıların 
yarattıkları ürünlerin etkileri üzerine de 
planlama yapmaları gerekmektedir. Bir 
giysinin ya"am döngüsü elya(an yani be"ikten 
ba"layıp, giysi tasarımına, üretime, da!ıtıma, 
satı"a, kullanıma ve sonunda atı!a yani mezara 
gitmektedir. Oysa be"ikten be"i!e gidebilecekleri 
stratejiler de pekâlâ mevcuttur (McDonough 
and Braungart 2002’da aktaran Payne, 2011, 
239). Atı!ı yeni kaynaklara dönü"türmenin 
bir seçenek olması gibi uzun ömürlü ve 
sa!lam ürünler üretmek, gerekti!inde tamir 
veya ki"iselle"tirme seçeneklerini sunmak da 
döngüsel stratejilerdendir. Bu strateji özellikle 
fonksiyonel giysi malzemeleri, iç çama"ırı, sezon 
dı"ı tasarım sektörleri için çok önemlidir çünkü 
bu sektörlerde kalite her zaman ön plandadır. 
Bu gibi sektörlerde kaliteyi artırmanın yanı sıra 
teknoloji sayesinde mü"teriye özel ki"iselle"tirme 
seçene!inin sunulması mü"teri memnuniyetini 
artırdı!ı gibi ürüne ba!lanmalarını da 
kolayla"tırmaktadır (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017, 83-85). Ürün-mü"teri 
ba!ımlılı!ını artırmaya etki eden bir di!er strateji 
ise kullanıcıyı kendi giysisinin yapım ve tamir 
sürecine dâhil etmekten geçmektedir (a.g.k., 85).
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Kullanımına engel olu"mamı" fakat istenmeyen 
sa!lam giysilerin yeniden satı"ını sa!layan 
modeller DE için büyük bir önem te"kil 
etmektedir. Bir giysiyi dönü"türmeden ya da 
herhangi bir i"lemde bulunmaksınız aynen 
kullanmak çevreye büyük boyutta bir katkı 
yapmak anlamına gelmektedir. Çünkü ikinci 
el bir giysiyi toplamak, ayrı"tırmak ve yeniden 
satmak için gereken enerji yenisini üretmek 
için gereken enerjiden 10 ila 20 kat daha 
az maliyetlidir (Fletcher, 2008’den aktaran 
Hvass, 2015, 14). Batı toplumlarında ikinci 
el giysilerin akıbetini genellikle kar amacı 
gütmeyen organizasyonlar ve geri-dönü"üm 
$rmaları belirlemekteyken (Hansen, 2004’ten 
aktaran Hvass, 2015, 14) son yıllarda açılan 
“vintage” ma!azalar, çevrimiçi satı" kanalları 
ve giysi kütüphaneleriyle ikinci el giysi ticareti 
boyut de!i"tirmi"tir (a.g.k., 14). Dijitalle"menin 
etkisiyle, ikinci el giysi satı"ında çevrimiçi 
kanallar geleneksel ma!azacılıktan 4 kat 
daha hızlı büyümektedir (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017, 86). Yeniden satı" bir bakıma 
dayanıklı ürün üretimini de te"vik etmektedir 
çünkü ancak uzun ömürlü olması için tasarlanan 
ürünler yeniden satı" imkânı yaratmaktadır.

4.7. Döngüsel ve Yenilikçi Malzeme 
5GkKMK�5ěRCěGęKSK

DE çerçevesinde geri dönü"türülmü" malzemeye 
ek olarak yenilikçi ve çevre dostu malzeme 
üretimi arayı"ı söz konudur. Bu sayede atık 
malzemelerden kuma" ve lif üretimi yapma 
konusunda yeni geli"meler ortaya çıkmaktadır. 
Örne!in portakal kabu!u artıklarından 
“Orange Fiber” adı verilen yeni selülozik bir 
lif üretilmi"tir. Yine aynı "ekilde günlük süt 
atıklarından “QMILK” adında ba"ka bir lif 
üretilmi"tir. “EcoAlf ” kahve atıklarından lif 
üretirken “Biosteel” ya da “Bolt” adı verilen 
kuma"larda yapay ipek li#er kullanılmaktadır. 
Su yosundan da “AlgaeFabrics” adlı bir kuma" 

üretilmi"tir (Ellen MacArthur Foundation, 2017, 
86). Bunların yanı sıra pek çok kuma" türü de 
geli"tirilme a"amasındadır. Bu kuma"lardan 
“Orange Fiber” lüks 'talyan $rması Salvatore 
Ferragamo tarafından kullanılmaktadır (http-
1). Bu kuma" ve li#erin geli"tirilme ve denenme 
süreci hala devam etmektedir. Bazıları kalıcı 
çözümler olarak endüstride kullanılabilirken 
kimileri de zamanla etkin bulunmadıklarından 
yok olabilir veya de!i"im geçirebilir. Ancak 
önemli olan geli"mi" ülkelerde üretimi daha 
çevre dostu hale getirmek için bildi!imiz 
uygulamaların dı"ında daha etkin stratejilerin 
ara"tırılıyor olmasıdır. Bu sayede gelecekte 
geçmi"tekinden daha sorumlu bir endüstri 
olu"acaktır.

���/1&#�5'-6c4d0&'�(#4-.+�
2#<#4�5'8ç;'.'4ç0&'0�&c0)d5'.�
'-101/ç�ç.-'.'4ç0ç�$'0ç/5';'0�
ÖRNEKLER 

Moda sektöründe bulunan pazar seviyelerinin 
her birinin kendine özgü tasarım ve üretim 
dinamikleri mevcuttur. DE, var olan pazarlarda 
birtakım farklıla"maları beraberinde getirdi!i gibi 
yeni pazarlar da yaratmaktadır. Önceki bölümde 
belirtilen stratejileri benimseyen $rmaların kimisi 
tasarımcının rolüne vurgu yaparken kimileri de 
tüketicinin etkin katılımına i"aret etmektedir. Bu 
bölümün amacı örneklerle, DE’nin hâlihazırdaki 
seviyeleri nasıl de!i"tirdi!ini açıklamaktır.

Moda sektöründe geleneksel olarak ısmarlama 
(couture) ve hazır giyim olmak üzere iki ana 
üretim yakla"ımı bulunmaktadır. Yıllar içerisinde 
de!i"en toplumsal yapı ve ihtiyaçlarla özellikle 
hazır giyim kategorisinde pek çok alt kategori 
olu"mu"tur (Seivewright, 2013, 139). Bu 
çalı"mada DE stratejilerini benimseyen örnek 
sayısının fazlalı!ı nedeniyle yalnızca be" ana 
seviye ele alınmı"tır. Bunlar; ki"iye özel tasarım, 
süper lüks markalar, ba!ımsız tasarımcılar, 
günlük ve spor giyim markaları ve ana alı"veri" 
caddesi markalarıdır. 
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Görsel 1-2. Viktor & Rolf, S/K 2016 
Haute Couture Koleksiyonu, Yukarı-
dönü"üm 
Stratejisini !çeren Tasarımlar

�����-KìKXG�cYGĚ�6CSCRÀM�*CTěG�
Couture Seviyesi

Ki"iye özel tasarım seviyesi moda sektörünün 
zirvesidir. Bu sektörde üretim yapabilmek 
için tasarımcıların Paris’te bulunan “Chambre 
Syndicale de la Haute Couture” tarafından 
davet edilmeleri, en az 15 ki"iden olu"an bir 
ekibe sahip olmaları gerekmektedir. Yılda 
iki kez de$le yapmaları ve hem gündüz hem 
de gece kıyafetlerinden olu"an 35 parçalık 
koleksiyonu her mü"teriye en az üç kez prova 
etmeleri "artları mevcuttur (Fearm, 2010, 
22). Giysilerin hem maliyetleri hem de satı" 
bedelleri oldukça yüksektir. Böylesine kaliteli 
bir seviyede üretim yapan moda evi sayısı 
dokuza kadar dü"mü"tür. Ancak bu seviyede 
bile DE modelini görmek mümkündür. Viktor 
& Rolf ve Maison Martin Margiela bu yeni 
modelin üretim anlayı"ını benimseyen moda 
evleri olmu"tur. Viktor and Rolf 2015 yılından 
beri hazır giyim sektörünü bırakmı" ve ki"iye 
özel tasarım yapmaya ba"lamı"lardır. 2016 
yılından bu yana çevreye kar"ı geli"tirdikleri 
hassasiyet ile tasarımlarıyla ekolojik bilinç 
yaratma konusuna odaklanmı"lardır. 2016 

Sonbahar/Kı" koleksiyonlarında yukarı dönü"üm 
stratejisini benimsemi", malzemelerin tümünü 
eski koleksiyonlarından kalan kuma"lar ve 
dü!me gibi yan malzemelerden olu"turmu"lardır 
(Görsel 1-2). 2017 'lkbahar/Yaz koleksiyonunda 
ise “vintage” parçalarla yeni parçaları zanaat 
teknikleri kullanarak bir araya getirip sıfır 
atık ve yeniden üretim stratejilerini hayata 
geçirmi"lerdir. 2018 'lkbahar/Yaz koleksiyonunda 
modanın müsri#i!ine dikkat çekmek için tüm 
koleksiyonu tek malzeme ile sınırlandırmı"lar 
ve yalnızca saten dü"es kuma"lardan olu"an bir 
koleksiyon ortaya koymu"lardır (http-2). 

Maison Martin Margiela Artisanal ise yukarı 
dönü"üm stratejisini benimseyen öncü moda 
evidir. Tasarımcının uygulamaları, DE’nin 
tanımlanmasından çok önceleri de zaten 
ekolojik ve sorgulayıcıdır. Martin Margiela 
yapı sökümcü bir yakla"ımla modada yenilik 
olgusunu sorgulamı" ve tasarımda de!er 
yaratanın yenilik de!il emek oldu!unu tüm 
koleksiyonlarında vurgulamı"tır (Loscialpo, 
2012). Koleksiyonlarında eski saatler, eldivenler, 
eski kuma"lar, "eker kâ!ıtları, parti malzemeleri 
gibi atık malzemeler kullanarak “haute couture” 
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seviyesinde tasarımlar yapmı"tır (Görsel 3). 
Moda evinin "u anki yaratıcı direktörü John 
Galliano da aynı strateji üzerinden devam 
etmektedir. Ki"iye özel tasarım seviyesinde yukarı 
dönü"üm stratejisinin benimsenmesi Ellen 
MacArthur Vakfı’nın iddiasında oldu!u gibi 
DE’nin ni" bir pazar olmadı!ına ve her seviyeye 
uygulanabilir oldu!una en iyi kanıtlardan biridir.

5.2. Lüks Süper Markalar

Lüks süper markalar, ürün adedi ki"iye özel 
tasarımlara göre fazla ancak yine de kısıtlı ve 
yenilik içeren tasarımlar yaratan bir pazarı ifade 
etmektedir. Bu pazarda, hem malzeme seçimi 
hem de sistem geli"tirme bakımından pek çok 
DE stratejisini benimseyerek öne çıkan en önemli 
$rma Stella McCartney’dir. Yeniden satı" stratejisi 
için yenilikçi bir adım atmı" ve mü"terilerinin 
artık giymedi!i Stella MacCartney tasarımlarını 
satmaları için )e RealReal isimli yeniden 
satı" $rmasıyla bir i"birli!ine imza atmı"tır 
(Mau, 2017). Do!ada tamamen çözünebilen 
bio-plastik ve geri dönü"türülmü" plastikten 
olu"an bir ayakkabı koleksiyonu üreterek geri-
dönü"üm stratejisini uygulamaya koymu"tur 
(Moorhouse and Moorhouse, 2017). Kasım 

2015’te kadın tasarımlarının %53’ünün erkek 
tasarımlarının %45’inin sürdürülebilir bir "ekilde 
üretildi!ini raporlamı"tır (Rosily, 2016’dan 
aktaran Moorhouse ve Moorhouse, 2017, S1949).  
Balenciaga, Gucci, Hermes, Bottega Venetta 
da DE’yi benimseme yolunda ilerleyen lüks 
markalardır. 2011’den bu yana Balenciaga 3,1 
ton kuma"ı geri dönü"türmü" ve 2014’te “Second 
Life” ('kinci ya"am) kuma" giri"imini kurarak 
kullanılmayan kuma"lar için yeni kullanım 
alanları ara"tırmı"tır. Hem Bottega Venetta 
hem Gucci deri atıklarından ayakkabı üretmi", 
Hermes Petit H markası ise tüketici öncesi 
tüm deri atıklarını ürünlerinde kullandı!ını 
belirtmi"tir (Moorhouse ve Moorhouse, 2017).

�����$CæÀMSÀY�6CSCRÀMEÀ�5GUKXGSK

Bu seviyede hemen hemen tüm stratejilerin 
benimseyen örneklerin oldu!unu 
gözlemleyebiliriz. Örne!in sıfır atık stratejisini 
benimseyen tarımcılardan biri Mark Lui’dir. 
Yapboz adını verdi!i sistemle dikdörtgen haldeki 
kuma"ları oldukça karma"ık ve ayrıntılı bir kesim 
yöntemiyle atık çıkarmayacak biçimde giysiye 
dönü"türmektedir (Brown, 2010). Yeoh Lee 
Teng, Yoshiki Hishinuma, Zandra Rhodes da bu 

Görsel 3. Maison Martin Margiela 
Artisanal, !/Y 2014 Haute Couture 
Koleksiyonu, Vintage Kuma"  ve 
Giysilerden Yapılmı"  Tasarım
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Görsel 4. From Somewhere,
Atık Speedo Mayo Kuma"larından Üretilmi"
Gece Elbisesi

stratejiyi benimseyen di!er tasarımcılardandır. 
Yukarı dönü"üm stratejisini uygulayan tasarım 
markalarına ba"arılı bir örnek From Somewhere 
adlı 'ngiliz $rmadır. 1997’de kurulan marka tüm 
tasarımlarını atık kuma"lardan üretmektedir 
(Görsel 4). Firmanın her ürünü biriciktir çünkü 
her tasarımda atık haldeki farklı malzemeler 
de!erlendirilmektedir. Bireyselli!e önem veren 
From Somewhere el eme!ine, küçük ölçekte 
üretime ve yukarı dönü"üme dikkat çekmektedir 
(Brown, 2010). 

Bir ba"ka 'ngiltere markası ise Junky Styling’dir. 
Junky Styling’de üretilen ürünlerin tümü yüksek 
kalitede ikinci el kıyafetlerin yapı söküme 
u!ratılıp yeniden kesilmesi ve dikilmesiyle 
olu"turulmaktadır. Ayrıca satı"ını yaptıkları 
ürünlerin tümünün adil ticaret sonucu, organik 
ya da geri dönü"türülmü" malzemelerden 
yapılmasına dikkat etmektedirler. Bunlara 
ilaveten “gardırop ameliyatı” adını verdikleri bir 
sistem kurmu"lardır. Bu sistemde kullanıcıların 
getirdikleri ve artık memnun olmadıkları 
ürünleri onlarla birlikte yeniden tasarlayarak 
üretmektedirler (http-3). Bu sayede marka tamir 
ve ki"iselle"tirme olana!ı sunan dayanıklı ürün 
üretimi stratejisini desteklemektedir. 

Türkiye’de de son yıllarda pek çok ba!ımsız 
tasarımcı DE stratejilerini benimseme yönünde 
adım atmı"tır. 2017 yılında Gözde Karatekin 
tarafından kurulan Atölye Ren bu markalardan 
biridir. Minimal bir tasarım anlayı"ı ile 
hazırlanan koleksiyonlarında yukarı dönü"üm 
stratejisini benimseyen tasarımcı tüm ürünlerini 
Türkiye’nin çe"itli "ehirlerinde hareketsiz 
halde kalmı" stok kuma"lardan yapmaktadır. 
Malzemeler %100 do!al ve yereldir. Zanaatkarlara 
destek olmak amacıyla tüm üretimi 'stanbul 
Kadıköy’de usta bir terzi ile gerçekle"tirmektedir 
(Bostanlı, 2019a). 2016 yılında Zeynep Özar 
Berksü ve Can Berksü tarafından kurulan One 
Square Meter döngüsel malzeme seçimi ve 
sıfır atık stratejilerini benimsemi" ba!ımsız bir 
tasarım markasıdır. Zamansız bir stil yaratan 
marka, Denizli, Buldan’da lokal olarak üretilmi" 
ham ketenleri; sürdürülebilir üretim yapan, 
geri dönü"üm konusunda çalı"an, üretimde 
minimum su tüketen, özenli ve kaliteli kuma"lar 
dokuyan YÜNSA’nın kuma"larını ve ORTA’nın 
denimlerini kullanmaktadır. Kaliteli i"çilik 
ile üretilen giysilerden arta kalan kuma"lar 
ise sıfır atık stratejisi kapsamında birbirlerine 
eklenerek biricik tasarım ürünlerine dönü"üp 
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yerli ve yabancı tasarım butiklerinde satı"a 
sunulmaktadır. Marka, üretim fazlalı!ının önüne 
geçmek için stok yapmamakta ve sipari"le üretim 
yapmaktadır (Bostanlı, 2019b). A Hidden Bee 
markasının kurucusu Aylin Erel de zamansız 
tasarımı ilke edinmi", geri dönü"türülmü" ya da 
do!al malzemeler dı"ında kuma" kullanmayan 
bir ba"ka tasarımcıdır. Moda akımlarını takip 
etmeyen marka sezonsuz koleksiyonlar üretirken 
hiçbir zaman indirim yapmamaktadır çünkü 
sezon geçti!inde ürün de!erinde herhangi bir 
azalma olmamaktadır (Baki, 2019). 

�����)}NĚ}L�UG�5POR�)KXKM�/CRLCĚCRÀ

Günlük ve spor giyim markaları uzun ömürlü 
ürün üretim stratejisi ile geri dönü"üm ve 
yukarı dönü"üm stratejilerinin en yaygın "ekilde 
benimsendi!i alanda yer almaktadırlar. Geri 
dönü"türülmü" malzeme konusunda Nike ve 
Adidas önde gelen iki spor giyim markasıdır. 
Her iki $rma da geri dönü"türülmü" tekstil 
malzemeleri ile pet "i"elerden elde edilen 
polyester kullanmakta ve aynı zamanda su 
kullanımını ortadan kaldıran bir boyama 
yöntemi kullanarak çevreye verilen zararı 
önlemeye çalı"maktadır (Hepburn, 2015). 
Bunlara ilaveten Nike tedarik zincirini 
"e&a#a"tırmak, üretici sömürüsünün önüne 
geçmek, çevreye verilen zararı önlemek 
için bir sistem geli"tirmi"tir. “Rewire” adı 
verilen bu sistemde tedarikçilerin çevresel 
sürdürülebilirli!e yaptıkları katkılar ve i"çiler 
üzerindeki etki indekslenmektedir (Kennedy, 
2012). Bir dı" mekan ve spor giyim markası 
olan Patagonia da Re///Collection adını verdi!i 
bir kapsül koleksiyon çıkarmı" ve parçaların 
neredeyse tümünü geri dönü"türülmü" ve geri 
dönü"türülebilecek malzemelerden yararlanarak 
olu"turmu"tur. Dı"-giyim grubunun %100’ü 
geri dönü"türülmü" tekstillere dayanırken, 
marka adlarının yazılı oldu!u etiketlerin % 
85’i, fermuarların % 80’i ve dü!melerin % 50’si 
geri dönü"türülmü" malzemeler içermektedir 

(http-4). Böylece yalnızca kuma"ların de!il, tüm 
yardımcı malzemelerin de geri dönü"türülmü" 
malzemelerden üretilebilece!ine dikkat 
çekmi"tir. Bunların yanı sıra ters yüz edilebilen 
yeleklerle yalnızca malzemenin de!il, tasarım 
çözümlemesinin de döngüsel olması gerekti!ini 
vurgulamı"tır. 

Türkiye’de Away Denim markası günlük giyim 
alanında faaliyet gösteren ve yukarı dönü"üm 
stratejisini benimsemi" bir $rmadır. Bir yandan 
ürünlerinin sürdürülebilir malzemelerden 
üretilmesine dikkat ederken di!er yandan 
bünyesinde düzenledi!i atölye çalı"malarıyla 
mü"terilerine denim kuma"lar ve kendilerine ait 
giysilerle yukarı dönü"üm prati!i yaptırmaktadır. 
Mü"teriler kendi giysilerini dönü"türerek denim 
çantalar üretmektedir (http-5). Restore Jeans, 
Türkiye’den bir di!er denim $rmasıdır. Markanın 
yaratıcıları Ferman Urhan ve Melike Vergili 
üç yıl süren çalı"malar sonucunda kullanılmı" 
denimlerin modası geçmeyen formlarda tekrar 
tasarlanıp yeniden kullanıma sundukları 
markayı yaratmı"lardır. Kullanılmı" denim 
ürünleri yukarı dönü"üm stratejisi ve el i"çili!i 
ile yeniden tasarlayarak bir pantolon için sarf 
edilen 10.000 litre suyun kirlenmesinin önüne 
geçmi"lerdir (Varol, 2018).  Yalnızca organik 
pamuk kullanarak üretim yapan bir Türk günlük 
giyim $rması ise Re#ect’tir. Eray Erdo!an, 
Edipcan Yıldız, Ece Altunmaral ve Egemen 
Filiz tarafından kurulan Re#ect kendi tanımıyla 
aktivist bir markadır ve hem sınırlı sayıda üretim 
yaparak hem de son derece dayanıklı ürünler 
üreterek müsrif tüketimin önüne geçmeyi 
hede#emi"tir (Varol, 2018).

�����#NC�#ĚÀìUGRKì�%CFFGSK�/CRLCĚCRÀ

Ana alı" veri" caddesi markaları yani bir di!er 
deyi"le hızlı moda markaları aslında moda 
sisteminin "u an sebep oldu!u pek çok sorunun 
ana yaratıcılarıdır. 1990’larda tüketicilerin 
artan beklentilerine cevap vermek için tedarik 
zincirinin kısaltılmasına (Burns, Mullet ve 
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Bryent, 2007) sebep olan bu sistem i"çi sömürüsü, 
çevre kirlili!i, insan sa!lı!ını tehdit eden zararlı 
malzeme kullanımı gibi sorunları da beraberinde 
getirmi"tir. Zara ve H&M gibi hızlı moda devleri 
tüketicilere sürekli yeni ürün sunmak için lüks 
markaların tasarımlarını taklit ederken normalde 
yılda iki kez hazırlanan koleksiyon sayısını en az 
20’ye çıkarmı"lardır (Craik, 2009). Bu tüketim 
hızı da insan ve do!a sömürüsünü artırmı"tır. 
Ancak bu pazar seviyesinden DE’yi benimseme 
konusunda çok radikal örnekler çıkmaktadır. 
Hızlı modanın öncülerinden H&M bunun ba"ını 
çekmektedir. H&M 2030’a kadar tüm üretimini 
%100 geri dönü"türülmü" ya da tamamen 
sürdürülebilir malzemelerden üretme konusunda 
bir hedef koydu!unu açıklamı"tır. C&A ise 
2020’ye kadar hammaddelerinin %67’sini daha 
sürdürülebilir kaynaklardan elde edece!ini 
belirtmi"tir (Ellen MacArthur Foundation, 2017,  
101). 

Türkiye’de hızlı moda markalarından olan Koton 
2019 yılında pet "i"elerin geri dönü"türülmesiyle 
olu"turulmu" 5 parçalık bir kapsül mayo 
koleksiyonunu piyasaya sürerek bu konuda ilk 
adımını atmı"tır. Bu koleksiyonla 3000 metre 
kuma" kullanarak 45.000 adet pet "i"enin 
denizlerden temizlenmesine katkı sa!lamı"tır 
(Durukan, 2019). Türkiye’den bir ba"ka örnek 
olan DeFacto da 2014 yılından itibaren geri 
dönü"türülmü" malzemeler ve organik pamuk 
kullandıkları “Ekolojik Line” adını verdikleri 
kategoriyi koleksiyonlarına eklemi"tir (DeFacto, 
2016). Aynı üretim stratejisini kullanıp yalnızca 
malzemeyi döngüsel hale getirmek "üphesiz ki 
kalıcı bir çözüm olmayacaktır ancak bir ba"langıç 
yaratması açısından yine de olumludur.

���&c0)d5'.�'-101/ç0ç0�
;#4#66+å+�;'0ç�2#<#4.#4

Döngüsel Ekonomi geleneksel pazarlardaki 
uygulamaları de!i"tirdi!i gibi yenilerinin 
de ortaya çıkmasına ön ayak olmu"tur. Bu 
bölümde DE’nin moda sektörüne kazandırdı!ı 

yeni pazarlardan bahsedilmi" ve var olan 
seviyelerde nasıl bir de!i"im gerçekle"ti!inin 
kaydı tutulmu"tur. Bu inceleme Türkiye’den ve 
dünyadan örnekler sunularak yapılmı"tır.

6.1. Kiralama Servisleri

DE’nin gündeme getirdi!i ilk modellerden biri 
kiralama hizmeti vermek üzere yapılanmı" 
$rmalarla ilgilidir. Kiralama konusunda faaliyet 
gösteren marka sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Le Tote, Gwynnie Bee, Kleiderei, and YCloset gibi 
Avrupalı ve Uzak Do!ulu markalara olan ra!bet 
tüketicilerin aylık ücretler ödeyerek kiralamaya 
dünya çapında sıcak baktıklarını göstermektedir 
(Ellen MacArthur Foundation, 2017). Ba"arılı 
bir model geli"tiren Rent the Runway $rması ise 
“az satın al, daha çok giy, farkı gör” mottosuyla 
yola çıkmı"tır. Böylece tüketicinin içindeki satın 
alma ve yeni "eyler giyme iste!i tatmin edilirken 
atık yaratma ve müsrif tüketim gibi sorunların 
önüne geçilmektedir. Bu açıdan bakıldı!ında 
tüketim toplumları için kiralama oldukça etkin 
bir döngüsel strateji olarak kar"ımıza çıkmaktadır 
(Görsel 5-6) (http-6). Kiralama servisi konusunda 
en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de çocuk 
ve bebek giysileridir. Danimarkalı bir $rma olan 
Vigga da bu bo"lu!u iyi dolduran bir örnektir. 
Vigga’ya üye olduktan sonra 4 ayda 2 beden 
büyüyen bebekler için yüksek kalitede üretilmi" 
ürünler kiralanabilmektedir. Danimarka’da 
yılın tasarım ödülünü alan $rma tamamen 
organik ve çevre dostu malzemelerden üretim 
yapmaktadır (http-7). Mud Jeans adlı Hollandalı 
marka “bir Jean kirala” adını verdikleri 
modelle mü"terilerinin kiralama usulü ile kot 
almalarını ve 12 ay giymelerini sa!lamaktadır. 
12 ay sonunda mü"teriler ya yeni bir kot ile 
kendilerininkini de!i"tirmeye ya da eskiyene 
kadar kiraladıkları kotu giyip giymemeye karar 
verebilmektedir (http-8). Bu sırada herhangi bir 
eskime ya da yıpranma olursa $rma tarafından 
tamir hizmeti de sa!lanmaktadır. 
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Türkiye’de de son yıllarda kiralama servisi veren 
markalar artmaktadır. Davet Çok Elbisem Yok, 
2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk elbise 
kiralama $rmasıdır. Firmanın kurucuları Seda 
ve Eda Franci, payla"ım ekonomisinin gelece!in 
modeli olaca!ını öngörerek markalarını 
kurmu" ve 4 yıl içinde Türk kadınlarına bu $kri 
benimsetmi"tir. Önceleri yalnızca online satı" 
yaparken daha sonra ma!aza da açmı"lardır 
(Arman, 2018). Takip eden yıllarda pek çok 
farklı marka da onları takip etmi"tir.  Elbise 
Kirala, Dress 'stanbul, Dress4Event, Rent 
Red Carpet, Askıdan Davete, Rent is the New 
Chic, En Moda Davet öne çıkan giysi kiralama 
$rmalarıdır. Bu $rmaların hemen hepsi gece 
kıyafetleri konusunda faaliyet göstermektedir. 
Gece kıyafetleri ve kokteyl elbiseleri gardırobun 
en pahalı parçalarını olu"tururken en az sıklıkla 
giyilen giysilerdir. Bu giysilerin kiralanması çevre 
üzerindeki çok a!ır bir yükün de kaldırılması 
anlamına gelmektedir.

�����-KìKSGĚĚGìěKRMG�5GRUKSK

Ki"iye özel dikim ve terzilik, hazır giyim 
endüstrisinin öncesinde zaten oldukça yaygın 
olan kavramlardı. DE çerçevesinde ise bugüne 
özgü, teknolojiyi de devreye sokan yeni 
modeller ön plana çıkmaya ba"lamı"tır. Örne!in 
Fame and Partners adlı markanın geli"tirdi!i 
modelde mü"teriler beden ölçülerini girerek 

ya da üç boyutlu tarama sistemleriyle ölçülerek 
hâlihazırdaki tasarımlardan istediklerini seçip 
bedenleri ile uyumlu giysiler elde edebilmektedir 
(http-9). Anthithesis adlı 'ngiltere kökenli 
bir ba"ka tasarım $rması ise modüler ve 
dönü"türülebilen giysilerden olu"an koleksiyonlar 
üreten bir markadır. Tasarımlar tüketicinin 
de iste!i do!rultusunda birden fazla "ekilde 
giyilebilmektedir. Takılıp çıkarılabilen parçalarla 
giysiler ki"iselle"tirilmektedir. Bu sayede bir 
bavula sı!abilecek kadar az giysiyle neredeyse 
bir gardırobu dolduracak kadar etki yaratan 
bir koleksiyon olu"turulmaktadır (http-10). 
Lemuria ise polimor$k yani birden fazla "ekilde 
giyilebilen giysiler üreten bir 'talyan $rmasıdır. 
Malzeme konusunda tamamen ekolojik olmasa 
da Lemuria’nın sundu!u ki"iselle"tirme ve 
dönü"türme olana!ı ile giysi tüketim oranı 
oldukça azalmaktadır (http-11). Belçikalı 
Post-Couture Collective ise ki"iselle"tirme 
konusuna teknolojiyi de dâhil ederek bir sistem 
geli"tirmi"tir. Maker hareketine dâhil olan marka, 
mü"terilerine siteleri üzerinden indirebilecekleri 
hazır kalıplar sunmaktadır. Mü"teriye kalansa 
kendi kentindeki Maker hareketi merkezine 
giderek lazer kesim makinalarından çıkan ve 
diki" gerektirmeden birle"tirilebilen parçalardan 
olu"an giysileri bir araya getirmektir (http-12). 
Marka, teknoloji kullanımının 21. yy modasına 
yön veren bir üretim biçimi oldu!u konusunu da 
vurgulamaktadır. 

Ki"iselle"tirme konusunda mü"teri ile birebir 
çalı"mayı prensip edinen ve atölye çalı"maları 
yaparak ürünleri birlikte de!i"tirme ya da tamir 
etme hizmeti veren $rmalar da vardır. Daha önce 
bu makalede yukarı dönü"üm konusunda örne!i 
verilen Junky Styling bu türden bir $rmadır. 
Mü"teri ile birlikte çalı"arak eski giysileri 
güncellenmekte ve yeniden tasarlanmaktadır. 
Bu konuda Türkiye’de de giri"imciler ortaya 
çıkmaktadır. Örne!in, Away Denim adlı denim 
markası mü"terilerinin ölçülerini internet 

Görsel 5-6. Rent the Runway, Elbise ve Mü"terilerden Birinin 
Kiraladı#ı Giysi ile Foto#rafı
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üzerinden alıp ki"iye özel üretim yapan ve 
sürdürülebilirli!i ilke edinmi" bir $rmadır. 
Ayrıca marka bünyesinde mü"teriler artık 
giymedikleri modası geçmi" ürünlerini yeniden 
tasarlayabilmekteler. Böylece uzun ömürlü giysi 
tüketimi de te"vik edilmektedir (http-5).

�����;GNKFGN�5CěÀì�

Yeniden satı" Avrupa, ABD ve Avustralya gibi 
geli"mi" ekonomilerde oldukça yaygın bir 
stratejidir. Türkiye’de ise birtakım önyargılar 
olmasına ra!men giderek yaygınla"makta ve 
Cihangir, Kadıköy, Bomonti gibi bölgelerde 
“vintage” ve ikinci el satı" yapan ma!aza 
sayısı giderek artmaktadır. Bunların yanı sıra 
teknolojinin de yaygınla"masıyla çevrimiçi satı" 
kanalları ço!almaktadır. Türkiye’de dolap.com, 
modacruz.com, ortakdolap.com adlı siteler 
etkin bir "ekilde giysi ve aksesuarların yeniden 
satı"ına, gardrops.com ise giysi takasına imkân 
yaratmaktadır.  Bu örneklerde hızlı moda 
markalarından lüks tüketim markalarına dek pek 
çok farklı seviyeden ürün satı"ı yapılmaktadır. 
Dünya’da ise durumu kökten de!i"tiren satı" 
stratejileri geli"tirilmektedir. Bir 'skandinav 
markası olan Filippa K., 2008’den bu yana 
kendi markasının kullanılmı" ürünlerinin 
yeniden satı"ını yapmaktadır (Hvass, 2015). 
Hvass’a göre her marka kendi yaptı!ı üretimin 
sonrasını da dü"ünerek çevre ve insan üzerindeki 
tüm sorumlulu!u almalıdır (2015, 14). Bu 
açıdan bakıldı!ında Flippa K. yalnızca üretim 
sonrasını de!il, tüketici sonrası atı!ın idaresini 
de planladı!ı için DE için örnek bir model 
olu"turmaktadır. Patagonia markası da Worn 
Wear adı verilen giri"imle kendi ürünlerinin 
ikinci el satı"ını sa!lamaktadır. )e RealReal, 
)redUp, Vestiaire Collective gibi çevrimiçi 
kaynaklardan yapılan yeniden satı"ın yanında 
takas da yapılmaktadır. )e Freecycle Network 

dünya çapında 9,326,009 üyesi ile para 
kullanmaksızın yapılan takas sayesinde pek çok 
ürünün atık sahalarına gitmesini önlemektedir 
(http-13). 

7. SONUÇ

Döngüsel Ekonomi, tekstil ve moda endüstrisinin 
alı"ılagelmi" uygulamalarının sorgulandı!ı ve 
çevre ve insan üzerindeki olumsuz etkilerin 
yok edilmesini hede#eyen bir modeldir. Geri-
dönü"üm uygulamaları, yukarı-dönü"üm ile 
tasarım yapma, tasarımda sıfır atık çıkarma 
stratejileri, kiralama uygulamaları ve tamir ve 
ki"iselle"tirme ile uzun ömürlü ürün üretimi 
daha önceki tasarımcı ve üreticilerin gündeminde 
olmayan stratejilerken gelecekteki sistemin 
ayrılmaz birer parçaları olacaktır.

Çalı"ma boyunca verilen örneklerle Döngüsel 
Ekonomi ile ilgili "u sonuçlara varılmı"tır:

- DE, tasarımcı seviyesinden gündelik giyime, 
spor giyimden hızlı modaya dek her alanda 
tasarım ve üretim yapma biçimlerine etki edecek 
stratejiler getirmi"tir. 

- DE, varolu"unu kiralama, ki"iselle"tirme ve 
yeniden satı" gibi uygulamalar üzerine kuran 
markalar yaratarak yeni pazarların olu"umunu 
sa!lamı"tır. Bu uygulamalar aslında var olan tüm 
seviyelere uyabilecek servisler olarak görülüp 
geli"tirilebilir.

- DE’nin yarattı!ı yeni tasarım ve pazar 
seviyeleri gelecekte geçmi"te oldu!undan daha 
esnek, payla"ıma dayalı ve ki"iye özel üretim 
modellerinin geli"tirilece!inin sinyallerini 
vermektedir. 

- Teknolojik dönü"üm pek çok döngüsel 
uygulamanın merkezinde yer almaktadır.

-Ana alı"veri" caddesi markaları ile gündelik 
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ve spor giyim markaları ço!unlukla geri 
dönü"türülmü" malzeme kullanımına 
odaklanmı"tır. Bu durum çevre ve insan 
üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmaya 
yetmeyecektir çünkü bugünkü problemli 
durumu yaratan zaten bu pazar seviyesindeki 
markaların yüksek adetlerde ve kalitesiz üretim 
yapmalarıdır. Bunun yerine daha köktenci 
çözümler üretilmeli ve var olan i" modeli ile 
devam etmek yerine yeni modeller üretilmelidir. 

Aslında örneklere bakıldı!ında pek ço!unun 
yalnızca bir ya da iki stratejiyi benimsedi!ini 
gözlemlemekteyiz. DE’nin daha iyi i"lemesi 
içinse stratejilerin tümünü benimsemi" $rmalara 
ihtiyaç vardır. 'ncelenen örnekler arasında 
tüm stratejileri uygulayan markalar olmasa 
da kimi stratejilerin daha çok benimsemesiyle 
ortaya yepyeni pazarların çıkabilece!i de 
gözlemlenmi"tir. Yeni olu"an bu pazarların 
çe"itlenmesiyle sistemin kuralları ba"tan 
yazılabilir ve DE’nin tüm stratejilerini uygulayan 
markalar yaratılabilir.

Bu çalı"mada özellikle Türkiye’den de örneklere 
yer verilerek yerel ölçekteki tasarımcılara ve 
markalara dikkat çekilmi"tir. Türkiye ile ilgili "u 
çıkarımlar yapılabilir:

- Yukarı dönü"üm stratejisi, yerel üretim, 
zamansız ve kaliteli ürünler üretme Türkiye’deki 
markaların odaklandı!ı konulardır ve sipari" ile 
üretme, ki"iye özel tasarım, katılımcı tasarım ve 
kiralama alanında faaliyet gösteren marka sayısı 
artmaktadır.

- Türkiye’de DE stratejilerinin her birini 
benimsemi" markalar bulunmaktadır 
ancak henüz Flippa K gibi kendi ürünlerini 
geri toplayarak yeniden satan bir marka 
bulunmamaktadır. Bu geli"tirilebilir. 

- Ana alı"veri" caddesi markaları DE 

stratejilerine benimseme konusunda çok 
geridedir. Koton ve Defacto giri"imde bulunmu" 
olsa da yapılan uygulamalar henüz çok yetersiz 
ve sadece malzemenin geri dönü"ümü odaklıdır. 

- 'ncelenen örneklerin hiçbirinde tüm 
stratejilerin benimsendi!i gözlemlenmemi"tir 
ancak kendi atıklarını da dönü"türmesi, yerel 
üretimi desteklemesi, do!al malzemeleri 
seçmesi, sipari"le üretmesi, stok yapmaması 
ile One Square Meter di!er örneklerden bir 
adım öne çıkmaktadır. Tek eksi!i ürünlerin 
tüketim sonrası elden çıkarılma süreci ile ilgili 
model geli"tirmemi" olmasıdır. Bunun üzerine 
de odaklanılırsa Türkiye için örnek bir marka 
olabilir. 

Türkiye’de 2017 yılında Sürdürülebilir 
Moda Platformu olu"turulmu"tur. Platform 
akademisyenleri, tasarımcıları, aktivistleri, 
sivil toplum kurulu"larından temsilcileri ve 
tasarım ö!rencilerini bir araya getirerek DE 
stratejilerinin yaygınla"masını te"vik etmektedir. 
Gelecekte yapılacak çalı"malarda yalnızca 
Türkiye’deki uygulamalara ve bu platforma 
a!ırlık verilip ülkemizdeki giri"imlerin kaydı 
tutularak literatüre katkıda bulunulabilir. 
Böylelikle moda üretiminin her yerde daha 
ekolojik, etik, insana ve çevreye saygılı bir 
biçimde yapılabilece!inin mümkün oldu!u da 
gösterilmi" olur.
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