Amisha Ghadiali's

Giyinmenin 12 kuralı

Giysiler günlük yaşamımızın önemli bir parçası. Fakat dünya nüfusunun altıda birine iş veren bu global endüstri; hızlı moda, zehirli
kimyasal kullanımı, zoraki işçilik ve atık sorunlarıyla karşı karşıya. Alışveriş seçimlerimiz ve giydiklerimizle milyonlarca kişinin hayatını
etkilemek ve çevremizi korumak bizim elimizde.
Kurallar bozulmak için yaratılmış olsa da bu kurallara uyarak siz de değişime yardımcı olabilirsiniz.

Gerçekten yeni bir şeye
ihtiyacınız var mı diye
kendinize sorun

Kendinizi kısıtlamaya
çalışın

Etik tasarımcıları
araştırın

Bir yıl boyunca aldığınız giysi sayısına bir
sınır koyun. Kendinize uygun bir sayı
belirleyin. Normalde bir ayda ya da yılda
kaç tane giysi alıyorsanız en azından
çeyreği kadar azaltın. Hatta yarılayın,
düşündüğünüz kadar kıyafete ihtiyacınız
olmayabilir.

(etik, eko, sürdürülebilir ve yeşil birbirinin
yerine kullanılabilen kelimeler). Üretim
kısıtlamalarını zorlayan akıllı tasarımlar
yaparak heyecan verici koleksiyonlar
yaratan bir sürü tasarımcı var.

Organik bir giysi alın

Dolabınızı temizleyin

Soya fasülyesi, ısırgan otu ya da sütten
üretilen yeni bir kumaştan da yapılmış
olabilir.

Sevmediğiniz giysilerinizi yerel bir ikinci el
dükkanına verin ya da bir değiş tokuş
partisi düzenleyin. Giysileri geri
dönüştürme imkanlarını araştırın.

Yeni bir şey alırken soru
sorun

Bir dikiş makinası
edinin

Yeni bir şey alırken
düşünün

Dükkana ya da tasarımcıya giysinin nerede
ve kim tarafından üretildiğini sorun. Bunlar
etikette yazmıyor olabilir. Bu şekilde
giysilerinizin hikayesini öğrenebilirsiniz.
Bunları tasarımcı ya da marka
düşünmemişse bile onlara hatırlatmış
olursunuz.

ve eski giysilerinizi kullanarak yeni giysiler
dikin. Dikiş makinasını kullanmak hiç te
sandığınız kadar zor değil. Kendinize
güvenmiyorsanız bir dikiş kursuna
yazılabilir ya da anneannenize
sorabilirsiniz.

Onu bir kere giyip sonra sıkılacak mısınız?
Uzun süre zevkle giyebileceğiniz şeyler
almaya çalışın.

Adil ticaret sertifikalı
ürünler alın

Giysi kiralayın ya da
ödünç alın

Eğlenin

Sahip olduğunuz giysileri farklı bir şekilde
giyerek de gardrobunuza yenilik
getirebilirsiniz.

Yerel tasarımcıları
destekleyin
Sürekli globalleşen dünyada yerel
sanatçıların büyük şirketlerle yarışması
çok zor.

Bu sertfika, üreticilere malları için adil bir
fiyat ödendiğini kanıtlar. Mesela pamuk ve
altın adil ticaret sertfikasıyla alınabilir. Adil
ticaret, bir ürün üstünde ingilizce iki ayrı
kelime halinde, ‘Fair trade’ şeklinde
yazılmışsa sertifika olmadan sadece
kendilerince adil yöntemler kullanıyor
olabilirler. Buna dikkat edin.
Turkish translation - Deniz Tekkul www.deniztekkul.com

Bu yeni bir giysi almaktan daha iyi bir fikir
olabilir. Bir akrabanızın ya da
arkadaşınızın giysisini beğenerek giymeniz
onları da mutlu eder – tabi onlardan izin
aldıysanız. Onlarla zevkiniz uyuşmuyorsa
giysi kiralama servislerini deneyin.

Etik moda sadece çevremizi korumak ve
insanların hayatlarını değiştirmekle
kalmayıp modanın arkasındaki hikayeleri
de keşfeder. Yani araştırın, keşfedin ve
eğlenin.
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Giyinmenin 12 kuralı
Alışveriş kontrol listesi

Bu sayfanın çıktısını alıp dolabınızı kontrol etmekte kullanabilirsiniz. Bu sene aldığınız ya da size hediye edilen bütün giysilerin,
aksesuarların, takıların kaydını tutabilirsiniz. Çoraptan kazağa, her parçanın anlatacak bir hikayesi olabilir.

arasında

KURAL BOZAN

YARI YOLDA

DAYANIKLI

EL YAPIMI

YEREL

ADİL TİCARET

ORGANİK

İKİNCİ

TANIM

İLERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

ve :
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM: sürdürülebilir (etik, eko ya da yeşil) şekilde üretilmiş malzemeler kullanılan tasarım.

SÖZLÜK

CAPO İKINCI EL: takas yoluyla, ikinci el dükkanından, bir arkadaştan alınan ya da vintage ürün.
İLERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ: atılan malzemeleri değerlendirerek yapılan ve yeni işlevler katılan ürün.
ORGANIK: organik ya da kimyasal kullanmadan üretilen kumaş.
ADIL TICARET: adil ticaret sertifikalı malzemeler.
YEREL: yaşadığınız bölgede üretilmiş ve düşük karbon ayak izi olan ürün.
EL YAPIMI: sevgiyle ve el işiyle üretilmiş.
DAYANIKLI: yıllarca giyebileceğinizi bildiğiniz yüksek kalite ürün.
YARI YOLDA: tamamen sürdürülebilir yöntemlerle üretilmemiş olsa da etik öğeler içeren ürün.
KURAL BOZAN: dolabınıza gizlice giren etik olmayan ürün.
Ödünç aldığınız, bağışladığınız ya da paylaştığınız her giysi için bir işaret koyun.
ÖDÜNÇ ALINMIŞ:

TOPLAM:

BAĞIŞLANMIŞ:

TOPLAM:

PAYLAŞILMIŞ:

TOPLAM:
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