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Hayvansal kaynaklı ürünlerin kısmen veya tamamen kullanılmadığı beslenme çeşitleri olan
vejetaryen ve vegan beslenme, öncelikli motivasyon olarak hayvan etiğine saygı sebebiyle
tercih edildiği için, sıklıkla çevreci bir beslenme olarak algılanmaktadır. Fakat vejetaryen
ve vegan beslenmenin doğal kaynak kullanımı veya karbon salınımı gibi ölçütler üzerinden
çevreye gerçek maliyeti Türkçe literatürde göz ardı edilmiştir. Bu boşluğu doldurmak adına,
bu çalışma vejetaryen ve vegan beslenme türlerinin çevreye etkisini literatür taraması
yöntemiyle araştırmayı amaçlamıştır. Sonuç olarak, vejetaryen ve vegan beslenmenin
hayvansal kaynaklı beslenmeye göre çevreye maliyetinin daha az olduğu fakat organik
tarım ve yerel yiyecek anlayışı ile desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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Abstract
Vegetarian and vegan diets, which are types of diets in which products of animal origin are
partially or completely not used, are often perceived as environmental friendly diets,
because of it is preferred due to respect for animal ethics as a primary motivation. Turkish
literature has ignored the actual cost of vegetarian and vegan diets to the environment based
on criteria such as natural resource use or carbon emission. In order to fill this gap, this
study aimed to investigate the impact of vegetarian and vegan types of diets on the
environment using the literature review method. As a result, vegetarian and vegan diets
costs less to the environment than omnivorous diet, but it should be supported by organic
farming and an local food culture.
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