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2006 yılında bir platform olarak temelleri atılan, 2012 yılında resmi 
statü kazanan Vegan Derneği Türkiye (TVD), türler arası eşitlik ve 
adaleti savunan bir hayvan hakları örgütüdür. TVD İnsanların, insan 
harici hayvanlar üzerinde kurduğu sistematik sömürü ve şiddetin 
sosyal adalet, barış ve eşitlik anlayışıyla son bulması ve türcü bakış 
açısının ortadan kaldırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları 
yürütmektedir. 

TVD, 2017’den bu yana Vegan Akademi vasıtasıyla Türkiye çapında 
üniversitelerde hayvan hakları, çevre ve sağlık temelli ücretsiz 
veganlık eğitimleri vermektedir.
Hayvan hakları alanındaki ilk ve tek süreli yayın olan Veg&Nature 
Dergisi ile daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır.

Avrupa’nın en kapsamlı vegan festivali olan Uluslararası İstanbul 
Vegfest ve Dünya Vegan Günü gibi etkinliklerin düzenleyicisi olarak 
vegan yaşam biçimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaç edinmiştir.

• Vegan mekanlara kolay ulaşım sağlamak üzere TVD Rota 
aplikasyonu, 

• Bitkisel tariflere erişimi kolaylaştırmak üzere 
• Vegan Şef internet sitesi, 
• Dilimizdeki türcü ifadelere son vermek üzere Kirpi Sözlük gibi, bu 

alandaki pek çok farklı ihtiyaca cevap veren çalışmayı ücretsiz 
olarak sunmaktadır. 

TVD ayrıca,
• (EAPF) European Alliance for Plant-based Foods üyesi,
• (IVU) International Vegetarian Union tam üyesi, Türkiye temsilcisi,
• (EVU) European Vegetarian Union tam üyesi, Türkiye temsilcisi,
• V-Label International Türkiye temsilcisi konumundadır.

Vegan Derneği Türkiye (TVD)

tvd.org.tr
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Düzenlediğimiz ve/veya Parçası Olduğumuz Eylemler
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Ocak 2020  İstanbul Adalar’da faytonlarda sömürülen 105 atın ruam salgını 
nedeniyle öldürülmesi neticesinde hayvan özgürlüğü aktivistleriyle 
birlikte, TVD olarak desteklediğimiz Yaşam Nöbeti’nin 41 günlük direnişi 
sonunda İstanbul’da faytonlar kaldırıldı.

Eylül 2020 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nden itibaren, güncellenmesi 
planlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanlar lehine düzenlenmesi 
için hayvan hakları aktivistleriyle birlikte TBMM’ye seslendik.

Kasım 2020 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve can kayıplarının 
yaşandığı depremin ardından hayvan hakları aktivistleri ve vegan 
kafelerle birlikte depremden etkilenen hayvanlara ve insanlara destek 
olduk. 

Ocak 2021 Adil ve bütünlükçü bir hayvan hakları yasası için Yaşam İçin 
Yasa İnisiyatifi’ne katılarak hayvanlara adalet için Meclis’e seslenmeye 
devam ettik.

Temmuz 2021 Milletvekilleri tarafından verilen demeçlerde hayvan 
haklarının gözetilmemesi sebebiyle, “Katliam yasasına hayır” demek için 
Ankara’da düzenlenen hayvan hakları eylemine katıldık.

Kasım 2021 Hayvan hakları örgütleri olarak İstanbul Dolphinarium önünde 
gerçekleştirdiğimiz eylemde yunus parkları ve hayvanat bahçelerinin 
artmasına neden olan ya da bunu engellemek için yeterli muhalefeti 
göstermeyen siyasilere; bu zulme ortak olan ziyaretçilere seslendik. 

Düzenlediğimiz ve/veya Parçası Olduğumuz Eylemler



Temmuz 2020  Avcılığın yasaklanması ve av turizmi kapsamında açılan 
av ihalelerinin iptal edilmesi için hayvan hakları örgütleriyle birlikte 
sosyal medya eylemleri düzenledik.

Eylül 2020 Nesli tehlike altındaki türler dahil çok sayıda hayvanın hayatını 
ihaleye açan Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı ‘Av Turizmi Uygulama 
Talimatı’nın iptali davasına Hayvanlara Adalet Derneği ve Hayvan Hakları 
ve Etiği Derneği’yle birlikte, Yunuslara Özgürlük Platformu ile Hayvan 
Hakları İzleme Komitesi’nin desteğiyle müdahil olduk. 

Ekim 2020 47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan Antalya ve 
Isparta’daki “av ihalesine” karşı Isparta İdare Mahkemesi’nde açılan iptal 
davasına da hayvan hakları savunucuları olarak müdahillik başvurusunda 
bulunduk.

Eylül 2021 “Av turizmi” kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve 
Kayseri’de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 70 yaban keçisinin 
öldürülmesine engel olmak için Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile 
birlikte, Adana 2. İdare Mahkemesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava 
açtık. Türkiye çapındaki tüm av ihalelerinin ve Merkez Av Komisyonu 
kararlarının iptalini talep eden İzmir ve Ankara Baroları’nın açtığı iki ayrı 
davaya da müdahillik başvurusunda bulunduk.

Av Karşıtı Mücadelemiz



Ekim 2021 Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanmasına engel olmak 
için ihalenin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle Bolu İdare 
Mahkemesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’na  dava açtık. 

Kasım 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Konya ve Karaman illerini 
kapsayan av ihalesine karşı dava açtık. Dava dilekçemizi gönderdikten iki 
gün sonra Konya 1. İdare Mahkemesi, dünya çapında yalnızca Türkiye’de 
görülen Anadolu yaban koyunlarının (Ovis gmelini anatolica) ve Türkiye’de 
nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) 
lehine karar alarak yürütmeyi durdurma verdi.

Ocak 2022 Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan Konya ve 
Karaman illerini kapsayam av ihalesinin iptaline karar verdi. Böylece 
7 Anadolu yaban koyunu ve 3 yaban keçisinin 2021-2022 “av sezonu” 
boyunca avcılarca öldürülmesi engellendi.

Şubat 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 70 yaban keçisinin beş ilde 
avlanmasını içeren ihalesinin durdurulmasına yönelik TVD ile Hayvan 
Hakları ve Etiği Derneği’nin açtığı davanın duruşması Adana’da görüldü. 
Vegan Derneği Türkiye ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin beş ili 
kapsayan yaban keçisi “av ihalesine” karşı açtığı yürütmeyi durdurma 
ve iptal talepli davasında nihai karar altı ay sonra açıklandı. “Geç gelen 
adaleti” protesto ettik, ancak Adana dahil beş ildeki yaban keçisi avı 
mahkeme tarafından iptal edilmiş oldu. 

Mart 2022 TVD olarak Bolu’daki kızıl geyik “av ihalesine” karşı açtığımız 
yürütmeyi durdurma ve iptal talepli davada nihai karar açıklandı. 
Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan av ihalesinin iptaline 
karar verdi.



Mart 2021 Meclis’te AKP milletvekillerinin hayvan hakları örgütleriyle 
düzenlediği toplantıya katılarak Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması 
planlanan değişikliklere dair eleştirilerimizi dile getirdik, taleplerimizi 
yineledik. 

Kasım 2021 Türkiye’de veganlığın vicdan hürriyeti kapsamına alınması 
ve veganların sağlık hakkının korunması amacıyla ilgili kurum ve 
bakanlıkların pozitif yükümlülüğünü yerine getirmesi ve vegan beslenme 
hakkının tanınması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptık. 

Aralık 2021 Kamu kurumlarına yaptığımız başvurunun sonucu olarak, Sağlık 
Bakanlığı’ndan “vegan diyeti dikkate alınarak örnek menü planlamasına yönelik 
çalışmaların yapılacağı” bilgisi aldık.

Nisan 2022 Kasım 2021’de yaptığımız başvuruların ve devamında aldığımız/
alamadığımız resmi yanıtların takibi için Ankara’daydık. Sağlık, Millî 
Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile YÖK’ün, vegan 
bireylerin temel hakkı olan sağlıklı beslenme ve vicdan hürriyetlerinin 
korunması için pozitif adımlar atma yükümlülüğünü yerine getirmesi için 
görüşmelerimizi sürdürdük.

Haziran 2022 Ülke çapında tüketiciler ve üreticiler tarafında oluşan hak 
ihlalleri ve kayıplarına karşı yürütmenin durdurulması talebiyle Vegan 
peynir üretimine ve satışına yasak getiren yönetmelik maddesinin iptali 
için Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtık.

Mart 2020 6 Mart’ta Gazi Dreams Talk Farkındalık Günleri’nde Vegan 
Akademi olarak yer aldık. 

Nisan 2021 İ.Ü. Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübü’nün Hayvan 
Hakları Zirvesi’ne katıldık. 

Kasım 2021 TVD Vegan Akademi olarak Metro Türkiye farkındalık 
eğitimini gerçekleştirdik.

Aralık 2021 TVD Vegan Akademi olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Gelişim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı “Vejetaryen/Vegan Mutfak” 
dersinde veganlığın temellerini aktardık. 

Nisan 2022 Yaptığımız ortak çalışmanın sonucu olarak İzmir Kavram 
Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı gelecek dönem müfredata 
veganlık ve bitkisel beslenme ile ilgili yeni bir ders ekleneceğinin 
duyurusunu yaptı.

Meclis ve Bakanlıklar ile Temaslarımız

Eğitim Faaliyetlerimiz



Şubat 2020 Tüm bireylerin yasal hakları olan sağlıklı yaşam/beslenme 
ve vicdan hürriyeti haklarının cezaevinde bulunan İ.K.’ye sağlanması için 
makamlarla irtibata geçtik ve akabinde yemek hakkını kazandık

Temmuz 2020 M.M.B’nin ailesinin ve TVD’nin başvuruları sonucu Edirne 
Cezaevi’nde vegan bir yaşam süren M.M.B.’nin vegan yiyecek talebinin 
karşılanması sağladık.

Aralık 2020 Ezine Devlet Hastanesi bünyesinde vegan yemek hakkı 
ve gereksinimi karşılanmayan S.A.’ya destek olmak için müdahillik 
başvurusu yaptık.

Şubat 2021 Gözaltındaki vegan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve 
aktivistlere vegan yemek verilmediğine ve aç kaldıklarına dair haberler 
üzerine avukatlarına ulaşarak gerekli girişimlerde bulunduk. 

Kasım 2021 Vegan öğrenciler tarafından başvuruda bulunulmasına 
rağmen vegan yemek seçeneği konusunda olumlu adım atmayan veya 
sistemli bir uygulama sunmayan üniversitelere e-posta yoluyla resmi 
dilekçelerimizi gönderdik.

Ocak 2022 Kampüslerinde vegan menü çıkarılması için derneğimizle 
birlikte kampanya başlatan Yıldız Teknik Üniversitesi  (YTÜ) öğrencilerine 
destek olduk.  YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu (YTÜ VVT) ile 
yürüttüğümüz kampanya Şubat 2022’de olumlu sonuç verdi.

Mayıs 2022 Türkiye çapındaki üniversitelerde okuyan vegan öğrencilerin 
sistematik hale gelen beslenmeye ilişkin sorunlarını çözmek için 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yaptığımız yazılı başvuruya 
olumsuz yanıt verilmesi, görüşmelerden olumlu sonuç alınmaması ve 
öğrencilere yönelik hak ihlallerinin devam etmesi sebebiyle Danıştay’da 
YÖK’e dava açtık.

Temmuz 2022 İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) okuyan vegan 
öğrencilerin vegan menü taleplerini reddederek öğrencilerin beslenme 
hakkından eşit olarak yararlanmasına engel olan İTÜ rektörlüğünü 
şikayet için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurduk.

Sağlıklı Beslenme Hakkı ve Vegan Menü Mücadelemiz



Haziran 2020 Save Movement Türkiye, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, 
Yunuslara Özgürlük Platformu, Hayvanlara Adalet Derneği, İstanbul Vegan 
İnisiyatifi, Vegans Live Forum ve Deneye Hayır Derneği’nin organizasyon 
paydaşlığında Uluslararası İstanbul Vegfest’I 20-21 Haziran’da gerçekleştirdik.

Temmuz 2020 İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık ile “İslamiyette ‘Kurban’: Can 
Almadan Bayram Kutlamak” başlıklı söyleşimizi canlı yayın ile gerçekleştirdik.

Eylül 2020 Antropolojik bir yaklaşımla güç ve hiyerarşi, sahip-köle ilişkilerini 
toplumsal cinsiyet rollerini de kurcalayarak mercek altına alan Anima 
belgeseline sponsorluk desteği verdik.

Kasım 2020 Dünya Vegan Günü etkinliğini bu yıl koronavirüs pandemisi 
nedeniyle online olarak gerçekleştirdik.

Ocak 2021 We Animals Media’nın “Moving Animals” adlı kısa filminin Türkçe 
altyazısını İpek Zeynep Kadıoğlu’nun çeviri desteğiyle hazırladık. 

Temmuz 2021 Uluslararası İstanbul Vegfest 2021’i,  Yunuslara Özgürlük 
Platformu, VEGvorous, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi 
(BurHak), YTÜ Vegan ve Vejetaryen Topluluğu, Vegan Kortej, Hayvanlara Adalet 
Derneği (HAD), Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Hayvan Hakları ve 
Etiği Derneği, Animal Rebellion, PETA, Rights for AR Advocates (RARA), Plant-
Based Health Professionals ve Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi’nin (PCRM) 
gönüllü organizasyon paydaşlığında, V-Label ve VegFund sponsorluğunda 
ve TOBB ETU Hayvanseveler Topluluğu‘nun teknik desteğiyle 3-4 Temmuz’da 
pandemi önlemleri sebebiyle bir kez daha çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

Kasım 2021 Mardin ilinde, sömürüsüz bir şekilde bakılan bir grup koyun ve 
keçinin kışlık yem ihtiyacından PADER’in çağrısıyla haberdar olarak kışlık yem 
ihtiyaçlarına destek olduk.

Mart 2022 Her yıl “geleneksel” olarak devam eden, sonuncusu Ocak 2022’de 
yine Didim Belediyesi sınırları içinde yapılan ve hayvana kötü muamelenin 
en somut örneklerinden biri olan  “deve güreşi” adı altındaki hayvan dövüşü 
etkinliğinin iptali için Didim Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunduk.

Derneğimizin kuruluşunun 10. yıldönümünü kutladık.

Etkinlik ve Desteklerimiz


