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  Veganlık:
• İnsanın diğer hayvanlardan üstün olduğu yanılgısına dayanan, 

bireylere tür mensupluğu üzerinden değer atama anlayışını temel 
alan ve bir ayrımcılık biçimi olan türcülüğü reddeder.

• Bir yaşamın öznesi olan insan dışı hayvanları; acı, korku, mutluluk, 
şefkat gibi duyguları ve doğuştan gelen temel hakları olan 
hissedebilir bireyler olarak görür.

• Hayvanların kaynak/ürün/mal/mülk statüsünde insan menfaatleri 
için çeşitli endüstrilerce köleleştirilmesine karşı çıkar.

Zaman zaman hatalı bir şekilde vejetaryenlik ile karıştırılan 
veganlık, yalnızca bir beslenme biçimi değildir; insan-hayvan-
doğa ilişkisini adalet ve eşitlik temelli konumlandıran, güçlü 
felsefi altyapısı olan bir kavram ve yaşam biçimidir.

• Hayvanat bahçeleri, hayvan güreş, yarış ve 
dövüşleri, hayvanlı sirkler, deniz parkları/tematik 
akvaryumlar gibi hayvanların tutsak ve istismar 
edildiği her türlü eğlence ve turizm biçimini 
reddetmeyi, insan dışı hayvanlara yönelik ahlaki 
bir yükümlülük olarak görür.

Veganlık hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz 
bırakıldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden -uygulanabilir olan en 
mümkün mertebede- kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların 
ve çevrenin yararına, hayvan içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve 
kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir.

VEGANLIK NEDİR?VEGANLIK NEDİR?
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İnsan dışı hayvanlar da, zarar ve tehlikeden kaçınan, hayatta kalmak için 
çabalayan ve özgürce yaşama hakkına sahip olan canlılardır. Buna karşın 
et, süt, yumurta, balıkçılık, eğlence, turizm, kozmetik ve ilaç endüstrileri 
tarafından hisleri olmayan makineler gibi muamele görürler. Her birinin 
doğum, yaşam ve ölüm evresine insan eliyle müdahale edilir.

Hayvanlar, yaşam standartları ne kadar yüksek olursa olsun, bütün
hayvancılık ve hayvan ticareti çeşitlerinde mal olarak görülür,
sömürülür, öldürülür.

Günümüzde genetik olarak seçilime uğratılıp daha hızlı ve ucuz bir şekilde, 
daha fazla süt, et, yumurta ve yavru verecek duruma getirilmiş olan 
hayvanların ihtiyaçları, sadece “verimli oldukları” süre boyunca, hayatta 
tutmaya yetecek kadar karşılanır. Birçoğu maruz bırakıldıkları zulmün bir 
sonucu olarak, temiz hava ve gün ışığından yoksun bir şekilde kapatıldıkları 
alanları dahi terk edemeden, hastalık veya yaralanmalar nedeniyle ölür. 
Sağ kalanları ise mezbahalarda dehşet verici bir ölüm bekler.

“Organik” çiftliklerde “gezdiği ve mutlu olduğu” iddia edilen hayvanlar 
da insan sömürüsünden uzak kalamaz. Bu tanımlar, reklam ve pazarlama 
stratejisinden ibarettir çünkü bu tür tesislerde de mal olarak görülür ve  
“verimleri” düşer düşmez yine ölüme gönderilirler.

HAYVAN HAKLARIHAYVAN HAKLARI

Bir avcılık türü olan balıkçılık faaliyetleri 
de deniz ve okyanuslardaki balık türlerini 
ve popülasyonlarını geri dönülemez 
şekilde yok ettiği gibi, denizel atık ve ağa 
yakalanma vakaları sonucu  yunus, balina, 
köpekbalığı ve deniz kaplumbağası gibi 
diğer pek çok canlının da zarar görmesine ve 
ölümüne sebep olur.  Üstelik balıklar birey 
olarak görülmedikleri ve hissedebilirlikleri 
tanınmadığı için ölümleri dahi milyonlar 
veya milyarlarla değil, tonlarla ifade edilir.
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Veganlık doğa üzerindeki etkimizi ve insan baskısını
azaltmak için en kolay ve etkili yol.

Afrika ve Asya’nın yoksul ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde 828 
milyon insan açlıkla savaşırken, UNICEF verilerine göre her yıl yaklaşık 3 
milyon çocuk da beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Araştırmalar, insanların hayvanlara yedirdikleri mahsulleri, hayvanları 
beslemek yerine kendilerinin tüketmesi durumunda mevcut kalori 
miktarının %70 artacağı ve bunun da ek olarak 4 milyar daha insanı 
besleyebileceğini göstermektedir. Bu da Dünya nüfusunun yarısından 
fazlasını, yani bugün açlık çeken yaklaşık 900 milyon insanın kat ve kat 
fazlasını doyurmak için yeterli olacak bir gıda miktarı anlamına geliyor
(Cassidy, West, Gerber ve Foley, 2013).

İKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKİKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Mevcut tatlı su kaynaklarının %70’i ve yaşanabilir arazilerin %50’si 
yem yetiştirmek ve hayvan üretimi için kullanılırken, dünyadaki 
tarım alanlarının %80’inden fazlası et, yumurta ve süt üretimi için 
kullanılmaktadır (Proveg, 2020). Brezilya Yağmur Ormanları’ndaki 
ormansızlaşmanın %75’inden ise hayvancılık faaliyetleri sorumludur 
(Machovina, Feeley ve Ripple, 2015).

(Proveg, 2020; Statista, 2022 )
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Günümüzde insan kaynaklı metan salınımının %44’ünü, sera gazı 
salınımının %14’ünü hayvancılığın oluşturduğu bilinmektedir.  “Sığır eti 
ve sığır sütü üretiminin” ise hayvancılık sektörünün toplam sera gazı 
salınımının %65’ini kapsadığı ortaya konmuştur (Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü, 2012).

Su israfını engellemek için vegan ol!

Her yıl dünya çapında 83 milyardan fazla kara hayvanını gıda endüstrisi 
için yetiştiren ve öldüren hayvancılık endüstrisi, sadece iklim değişikliği
ve ormansızlaşmanın en büyük nedenlerinden biri değil, aynı zamanda 
su kaynaklarının kirlenmesine ve tükenmesine neden olan en büyük 
faktörlerden biridir (waterfootprint.org).

İKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKİKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKİKLİM, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bitki temelli beslenme, “süt ve et ürünlerinin” üretilmesi 
için gereken alanın çok daha azına ihtiyaç duyuyor ve 
çok daha az miktarda ekin ve su gerektiriyor.

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre hayvanların ve 
hayvansal çıktı ve içeriklerin yer almadığı (vegan) bir senaryo, 
tüm sektörlerde ortaya çıkan toplam küresel sera gazı salınımını 
%28 oranında azaltabilir. Aynı zamanda “et ve süt” ürünlerinin 
tüketilmediği bu senaryoda, küresel tarım alanlarının kullanımı da 
%75 oranında azaltılarak halen dünyayı besleyecek miktarda ürün 
temin edilebilir (Poore ve Nemecek, 2018).

Bir kilogram “et” üretmek için kaç litre temiz su tüketiliyor?

(Mekonnen ve Hoekstra, 2010)



SAĞLIKSAĞLIK

Artan insan faaliyetleri sonucu yaban 
hayat ile insan arasındaki sınırın 
belirsizleşmesi sebebiyle de her yıl bir ya 
da iki yeni hastalık ortaya çıkmaktadır. 
İnsanlarda görülen yeni hastalıkların 
%66’sı ise hayvan kökenlidir (Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü).

Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi, İngiliz Diyetetik 
Derneği ile Amerikan Beslenme ve Diyetetik 
Akademisi gibi pek çok sağlık ve beslenme 
kuruluşunun çalışmaları, bütünsel bitkisel 
beslenmenin çocuklar ve yaşlılar dahil her yaştan 
insan için uygun olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılan çalışmalara göre hayvanlardan elde edilmiş hiçbir içerik 
barındırmayan, lif, vitamin, kalsiyum açısından zengin, kolesterol ve 
doymuş yağ içermeyen bütünsel ve tam bitkisel beslenme, bir insanın 
ihtiyacı olan bütün besinleri sağlayabilir.

İşlenmiş ve yüksek sıcaklıkta pişirilmiş “etlerin” kolon, mesane, 
postmenopozal meme kanserleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, işlenmiş “et” ürünleri, 
kanserojen etkisi yaratan dört önemli madde arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır. Veganların ise bazı kanser türlerine (kolorektal, meme, 
prostat, akciğer) yakalanma ya da kanserden hayatını kaybetme 
risklerinin %15 daha düşük olduğu pek çok araştırma sonucunda 
karşımıza çıkmaktadır (Dinu, Abbate, Gensini, Casini ve Sofi, 2017).

Araştırmalar bitki temelli beslenen ve hayvansal tüketmeyen kişilerin 
vegan olmayanlara göre kanser, tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları, 
felç, obezite ve tip 2 diyabet açısından daha düşük risk taşıdığını ortaya 
koymaktadır. Kalp hastalıkları kaynaklı ölüm riskinin veganlarda %42 
daha az olabildiği ortaya konmuşken (Tai Le ve Sabaté, 2014), bir başka 
çalışma aracılığıyla da bitki temelli beslenen kişilerin kalp damar 
rahatsızlığına yakalanma riskinin %16, kalp damar rahatsızlığı kaynaklı 
ölüm riskinin %32 ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin de %25 daha 
az olduğu bilinmektedir (Kim, Caulfield, Garcia-Larsen, Steffen, Coresh 
ve Rebholz, 2019).

(Proveg, 2020)

(Kisch Messina, 2020)

(Oxford Üniveritesi, 2013)Beslenme Türüne Göre Ortalama Kolesterol Seviyesi



SAĞLIKSAĞLIK

Vegan yaşam tarzını benimsemek, ekolojik olarak daha küçük bir ayak 
izi bıraktığınız, başka bir deyişle, gezegene ve sakinlerine daha adil, 
saygılı ve şefkatli davrandığınız anlamına gelir.

Daha sağlıklı, daha az karbon ayak izi olan ve başka canlıları 
öldürmekten ve ömür boyu sömürmekten kaçınan bir yaşam tarzına 
geçmek mümkünken, bunu neden yapmayalım?

Bir insanın karbon ayak izini düşürmek için yapabileceği en 
etkili şeylerden biri hayvanları, beden parçalarını ve salgılarını 
tüketmekten kaçınmak ve bütünüyle vegan bir yaşamı 
benimsemektir. Doğa ve içinde yaşadığımız gezegen üzerindeki 
etkimizi azaltmak istiyorsak, ekolojik ayak izimizin boyutunu 
belirleyen en önemli faktörü, yani ne yediğimizi, bir kez daha 
sorgulayıp alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.

Vegan olduğunuzda, tabağınızdan başlayarak kendiniziVegan olduğunuzda, tabağınızdan başlayarak kendinizi
ve dünyayı değiştirmeye başladığınızı unutmayın.ve dünyayı değiştirmeye başladığınızı unutmayın.
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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 hayvan hakları örgütüdür.

TVD: 

• İnsanların, insan harici hayvanlar üzerinde kurduğu sistematik 
sömürü ve şiddetin sosyal adalet, barış ve eşitlik anlayışıyla son 
bulmasına ve türcü bakış açısının ortadan kaldırılmasına yönelik 
bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

• 2017’den bu yana Vegan Akademi vasıtasıyla Türkiye çapında 
üniversitelerde hayvan hakları, çevre ve sağlık temelli ücretsiz 
veganlık eğitimleri vermektedir.

• Her yıl 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 
ve hayvan hakları alanındaki süreli yayın olan Veg&Nature gibi bu 
alandaki pek çok farklı ihtiyaca cevap veren çalışmayı ücretsiz olarak 
sunmuştur ve geliştirmeler için gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

Hukuki mücadele ve yasal düzenlemeler ile ilgili çalışmalarda da bulunan 
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.

Tüzüğümüz ve öne çıkan faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için tvd.org.tr web 
sitemizdeki Hakkımızda menüsünü inceleyebilir, eylem ve etkinliklerimizden 
haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Vegan Derneği Türkiye (TVD)Vegan Derneği Türkiye (TVD)

tvd.org.tr
tvdorgtr
Vegan Derneği Türkiye
Vegan Derneği Türkiye - TVD
Vegan Derneği Türkiye - TVD

https://www.instagram.com/tvd.org.tr/
https://twitter.com/tvdorgtr
https://www.linkedin.com/in/turkiye-vegan-dernegi/ 
https://www.youtube.com/c/VeganDerne%C4%9FiT%C3%BCrkiyeTVD/featured
https://www.facebook.com/tvd.org.tr/

