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Does the specified Turkish Keywords reflect the content of the article accurately? / Belirlenen Türkçe ANAHTAR
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Scanning for plagiarism was performed with the iThenticate software. The similarity rate is less than 15%.
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yayın ilkelerine uygundur (Tarama raporu ekte sunuldu)
Scanning for plagiarism was performed with the iThenticate software. The similarity rate is more than 15%.
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