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This paper shall portray the connection between fashion and waste, in order to increase awareness of 
this pressing issue among women, who undeniably are a great part of the fashion industry’s target 
group. The discussion is triggered by the UN Alliance on Sustainable Fashion, which shall be launched 
in March 2019. This has a two-fold aim: reduce fashion’s negative impact on the environment; and 
foster the implementation of the Sustainable Development Goals. The background of this initiative 
shall be set out, along with the already undertaken efforts of agencies towards said aims, those being 
the Food and Agricultural Organization, the International Trade Centre and the UN Environment. In 
order to highlight fashion sustainability in practice, the manner in which some entrepreneurs embrace 
sustainable fashion shall be portrayed. Finally, to the extent that same entrepreneurs are operating 
within the European Union, aforementioned manners shall be correlated to the apposite provisions 
under Waste Law of the European Union, with a particular focus on waste hierarchy. 
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Bu bildiride; tartışmasız bir biçimde moda endüstrisinin hedef kitlesinin büyük bir bölümünü 
oluşturan kadınlar arasındaki farkındalığı artırmak amacıyla, ivedi olarak çözüme kavuşturulması 
gereken bir konu olan moda ve atık arasındaki ilişki tasvir edilecektir. Moda ve atık arasındaki ilişkiye 
dair bu tartışmaya, Mart 2019’da başlayacak olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Moda İttifakı 
zemin hazırlamıştır. İttifakın hedefi; modanın çevre üzerindeki negatif etkisini azaltmak ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasını teşvik etmek olmak üzere iki yönlüdür. Bildiri 
kapsamında; söz konusu amaçlar doğrultusunda Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi ve 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı gibi örgütler tarafından hali hazırda üstlenilen gayretlerle birlikte, 
bu girişimin arka planı hakkında bilgi verilecektir. Modanın sürdürülebilirliğine ilişkin uygulamanın 
vurgulanması amacıyla, bazı girişimcilerin benimsediği sürdürülebilir moda yöntemleri tasvir 
edilecektir. Son olarak; bu girişimcilerin Avrupa Birliği’nde faaliyet göstermeleri halinde söz konusu 
yöntemler, özel olarak atık hiyerarşisine odaklanılarak, Avrupa Birliği Atık Hukuku içerisindeki uygun 
hükümlerle ilişkilendirilecektir.    

 


