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Ürününüz dünya vejetaryen pazarına hitap ediyor olabilir! 

Sağlıklı yaşam ve beslenme tercihi, laktoz ve benzeri gıda alerjileri, tüketicilerin hayvansal ürünlere 

olan güvensizlikleri ve daha birçok başka neden özellikle gelişmiş ekonomilere sahip Amerika, 

Kanada, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, ve Japonya gibi ülkelerde nüfusun önemli 

bir kısmının vejetaryen beslenmeyi tercih etmesine neden olmaktadır. Bu kaygılara ilave olarak, dini, 

ahlaki ve kültürel nedenlerle de vejetaryenliği tercih eden milyonlarca tüketici bulunmaktadır. Öyle ki 

yalnızca Hindistan’da 500 milyondan fazla vejetaryen olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde sürekli 

vejetaryen beslenmeyi tercih eden tüketici sayısının 700 milyondan fazla olduğu hesaplanmaktadır. 

Katı bir vejetaryen diyeti uygulamayan ama mümkün olduğunca hayvansal gıdalardan uzak durmaya 

çalışan nüfusu da hesaba kattığımızda bir milyardan fazla tüketicinin oluşturduğu bir pazarın varlığı 

rahatlıkla söylenebilir. Bu rakam hızla artış göstermektedir. 

Bazı ülkelerdeki Vejetaryen/Vegan Nüfusu İstatistikleri 

Hindistan %42 (Veri:FAO), İtalya %10 (Veri: Eurispes), İsviçre %5 (Veri:Agri-food Canada), İngiltere %4 

(Veri:Food Standard Agency 2009), Almanya %9 (Veri: Eurispes), İsrail %5 (Veri:Ministry of Health 

2001), Tayvan %13 (Veri.Goverment İnformation Office-2007), Çin %4 (Veri:Xinhua-2014) 

V-Label Neden var? 

Yukarıda bahsedilen tüketici tercihlerine paralel olarak gıdaların, ambalaj üzerindeki karmaşık kod ve 

içeriklerden bağımsız, kolay anlaşılır ve denetimli güvenilirliği sağlanmış tek tip etiketle, 

vejetaryen/veganlara uygunluğunu tescil etmek amacıyla Avrupa Vejetaryenler Birliği(EVU), 1996 

yılında V-Label, yani Avrupa Vejetaryen simgesini geliştirmiştir. V-Label, Uluslararası Vejetaryenler 

Birliği (IVU) ve Avrupa Vejetaryenler Birliği 'nin (EVU) resmi olarak kabul ettiği tek semboldür.  

Ülkemizde? 

2014 yılı son çeyreğinde V-Label sertifikasyon sistemi, Türkiye’ye de giriş yapmıştır. Türkiye'de bu 

konuda lisans dağıtıcı ve denetimci tek yetkili kuruluş, EVU Türkiye temsilcisi olan Vegan ve 

Vejetaryenler Derneği’dir. 

Nasıl edinebilirsiniz? 

Eğer ürünlerinizde hayvan eti ve bunlardan mamul ürünler kullanılmıyorsa siz de lisans başvurusunda 

bulunarak V-Label etiketlemesinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. 

Kaç çeşit V-Label Etiketlemesi vardır?         

Ürünlerinizin içeriklerine ve üretim proseslerine göre dört farklı V-Label etiketi bulunmaktadır. 
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1- Vegan: Ürünlerinizde ve üretim proseslerinizde et ve et ürünlerinin yanısıra, süt, yumurta, bal da 

dahil olmak üzere hiçbir hayvansal ürünün kullanılmadığı durumda Vegan V-Label etiketlemesi yapılır. 

2- Lakto Vejetaryen: Ürünlerinizin içeriğinde ve üretiminde et ve et ürünleri kullanılmıyor, hayvansal 

kaynaklı ise yalnızca süt veya süt bazlı ürünler kullanılıyorsa Lakto Vejetaryen etiketlemesi yapılır. 

3- Ovo Vejetaryen: Ürünlerinizin içeriğinde ve üretiminde et ve et ürünleri kullanılmıyor, hayvansal 

kaynaklı ise yalnızca yumurta veya yumurta bazlı ürünler kullanılıyorsa Ovo Vejetaryen etiketlemesi 

yapılır. 

4- Lakto – Ovo Vejetaryen: Ürünlerinizin içeriğinde ve üretiminde et ve et ürünleri kullanılmıyor, 

hayvansal kaynaklı ise yalnızca süt ve yumurta bazlı ürünler kullanılıyorsa Lakto-Ovo Vejetaryen 

etiketlemesi yapılır. 

Avantajları? 

Vegan ve Vejetaryenler Derneği Türkiye, ülkemizde V-Label etiketlemesinin gıda üreticilerimiz 

arasında yaygınlaşmasını sağlayarak hem bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulması, hem 

vejetaryen-vegan ürün çeşitliliğinin artırılması, hem de yerel üreticilerimizin uluslararası pazarlarda 

rekabet avantajı kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  

Sertifika alan firmalar, V-Label etiketini ilgili ürünleri üzerinde kullanma hakkını elde etmektedir. Aynı 

zamanda bu markalar, V-Label’ın yerel ve uluslararası sitelerinde ilan edilerek sözleşme dönemi 

boyunca listede kalmaktadır. 

  

ÜRÜNÜNÜZ, DÜNYA VEJETARYEN PAZARINA HİTAP EDİYOR OLABİLİR. ÜCRETSİZ DANIŞIN!      

 Detaylı bilgi için; 

V-LABEL TÜRKİYE OFİSİ: Vegan ve Vejetaryenler Derneği Türkiye -  

Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi Keresteci Hakkı Sokak No:50 Sultanahmet / İstanbul / TÜRKİYE 

www.tvd.org.tr - www.v-labelturkiye.com 

V-Label Mobil Danışma: (0531)3802108 - E-mail: v-label@tvd.org.tr 

http://www.tvd.org.tr/

