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Bu çalışmanın amacı, gıda israfına yönelik yapılan bilimsel yayınların betimleyici
yaklaşımla değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veri tabanında
uluslararası dizininde “food waste” anahtar kelimesi gözlem birimi olarak kabul edilmiş ve
bilgiler veri olarak derlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bu araştırma, erişime açık
olan makaleler ile sınırlandırılmıştır. Kullanılacak olan makalelerin belirlenmesinin
ardından veri temizleme işlemi için Bibexcel programından yararlanılmıştır ve temizleme
işleminin ardından yazar sayısına göre makale dağılımı, makale sayısındaki değişim, gıda
israfı üzerine yapılan tüm yayınlar hakkında genel bilgiler verilmekte olup ardından makale
çalışmalarına ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the scientific publications on food waste with a
descriptive approach. For this purpose, food waste that keyword was accepted as the
monitoring unit in the international index of the Web of Science database and the
information was compiled as data. Based on the data obtained, this study is limited to the
articles that are open to access. After determining the articles to be used, Bibexcel program
was used for data cleaning process and the distribution of articles by the number of authors,
changes in the number of articles, general information about all publications on food waste
are given and then descriptive statistics of the article studies are given
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