Destek Alan İşletme Sayısı

Destek Alan İşletme Sayısı

645

522

Destek Ödemesi

Destek Ödemesi

165 Milyon TL

122 Milyon TL

İstihdam Edilen Personel Sayısı

İstihdam Edilen Personel Sayısı

749

614

Başarı ile Tamamlanan Proje Sayısı

Başarı ile Tamamlanan Proje Sayısı

529 (%82)

428 (%82)

Pazar Sayısını Artıran İşletme Sayısı
(2018-2020)

Pazar Sayısını Artıran İşletme Sayısı
(2018-2020)

384 (%70,3)

302 (%74)

İhracat Yaptığı Ülke Sayısını Artıran İşletme
Sayısı (482)

İhracat Yaptığı Ülke Sayısını Artıran İşletme
Sayısı (322)

320 (%66,4)
Yeni Bir Ülkeye İhracat Yapan İşletme Sayısı
(2018-2020)

226 (%68,1)
Yeni Bir Ülkeye İhracat Yapan İşletme Sayısı
(2018-2020)

446 (%85,3)

368 (%89,7)
İhracat (2018-2020)

911 İşletme
195 Farklı Ülke
3,2 Milyar $
* İhracat Kapasitesinin Arttırılması ve Yeni Pazarlara Açılım
* Orta Yüksek ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Üretim ve İhracattaki Ağırlığının Arttırılması
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Desteklenmeyen

Desteklenen
İHRACAT

205.234 $

362.517 $

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

%42,5

%36,2

516.703 $

279.625 $
Destek Yılı Ortancalar (2018)

%68,7

%25

256.733 $

611.585 $

Destekten 1 Yıl Sonraki Ortancalar (2019)

%58,9

576.256 $

%50,3

308.497 $

Destekten 2 Yıl Sonraki Ortancalar (2020)

NET SATIŞ HASILATI

9.944.503 ₺
% 37,6

6.835.312 ₺

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

13.689.966 ₺

%32,9

9.090.491 ₺

Destek Yılı Ortancalar (2018)

%57,8

%44,8

15.695.765 ₺

9.900.277 ₺

%86

%63,1

18.500.833 ₺

11.152.303 ₺

YURT İÇİ SATIŞ TUTARI

7.222.168 ₺
% 28,4

5.145.516 ₺

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

9.280.465 ₺

6.786.019 ₺
Destek Yılı Ortancalar (2018)

%45,5

10.513.849 ₺
%61,3

%31

6.742.230 ₺

Destekten 1 Yıl Sonraki Ortancalar (2019)

11.653.114 ₺

%31,8

%58,5

8.160.452 ₺

Destekten 2 Yıl Sonraki Ortancalar (2020)
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Desteklenmeyen

Desteklenen
İHRACAT

216.615 $
%13

125.051 $

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

%8,9

136.220 $

244.838 $
Destek Yılı Ortancalar (2018)
%53,1

%47,2

331.693 $

184.183 $

Destekten 1 Yıl Sonraki Ortancalar (2019)
%50,5

%48,5

326.067 $

185.747 $

Destekten 2 Yıl Sonraki Ortancalar (2020)

NET SATIŞ HASILATI

6.491.825 ₺
% 45,7

4.584.405 ₺

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

%34,8

6.180.962 ₺

9.463.125 ₺
Destek Yılı Ortancalar (2018)

%56,4

%48,3

10.155.394 ₺

6.800.211 ₺

Destekten 1 Yıl Sonraki Ortancalar (2019)

%95,2

%90,4

12.672.698 ₺

8.732.467 ₺

Destekten 2 Yıl Sonraki Ortancalar (2020)

YURT İÇİ SATIŞ TUTARI

4.651.843 ₺
% 52,4

3.725.717 ₺

Destek Öncesi Ortancalar (2017)

%24,4

4.635.765 ₺

7.094.854 ₺
Destek Yılı Ortancalar (2018)
%56

%30,3

7.265.567 ₺
%112,4

4.857.930 ₺

Destekten 1 Yıl Sonraki Ortancalar (2019)

9.891.197 ₺

%76,6

6.582.514 ₺

Destekten 2 Yıl Sonraki Ortancalar (2020)
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KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı “2017-1 Proje Teklif Çağrısı”
Nihai Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti
Küreselleşmenin hız kazandığı ve rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında uluslararasılaşma
işletmelere

hayatta

kalabilmeleri

ve

büyümeleri

için

önemli

fırsatlar

sunmaktadır.

Uluslararasılaşmayı kısaca, işletmelerin faaliyetlerini ulusal sınırların dışına yayması olarak
tanımlamak mümkündür. İthalat yapmak, yurt dışındaki işletmeler ile teknolojik işbirlikleri yapmak
veya yabancı doğrudan yatırımlar işletmelerin uluslararasılaşabilme yollarından bazılarıdır.
İhracat yapmak ise KOBİ’lerin uluslararasılaşmasını sağlayan yollardan belki de en değerlisidir.
İhracat KOBİ’lerin pazarını büyütür ve ayrıca ölçek ekonomisinden yararlanmasına, fazla üretim
kapasitesini veya çıktısını değerlendirmesine olanak sağlar. İhracata başlayan KOBİ’ler için
uluslararası ticaret, daha yüksek verimlilik ve büyüme anlamına gelir. Ancak, ihracat yapmaya karar
veren KOBİ’lerin, yeni müşterileri belirlemek, rutinlerini uyarlamak ve yeni yetenekler edinmek için
önemli yatırımlar (insan kaynakları, zaman, mali) yapmaları gerekir.
KOBİ’lerin büyük işletmelere göre daha az kaynağa ve kapasiteye sahip olması uluslararası pazarlara
girmek ve bu pazarların gereksinimlerini karşılamak konusunda daha fazla engeli aşmaları gerektiği
anlamına gelmektedir. Türkiye’deki KOBİ’lerin ekonomiye olan katkıları göz önünde
bulundurulduğunda uluslararası ticarette yeterince temsil edilmediklerini söylemek mümkündür.
TÜİK’e göre 2020 yılında toplam ihracatın %36,4’ünü KOBİ’ler gerçekleştirmiştir. Sayıları ve
istihdamdaki payları göz önüne alındığında KOBİ’lerin ihracattan aldıkları payın geliştirilmeye açık
olduğu düşünülmektedir.
Sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından ise ihracatın kompozisyonu büyük önem taşımaktadır.
Ülke ihracatı içerisinde yüksek katma değerli ürünlerin payı fazla olan ülkeler gelişmişlik
sıralamalarında üst basamaklara çıkmaktadır.
Türkiye’de üretim sürecinde ağırlıklı olarak ithal girdi kullanıldığından, yüksek teknoloji kullanılarak
gerçekleştirilen sanayi üretimindeki artış, ithal girdi ihtiyacını da artırmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de
yüksek teknoloji imalatına girdi sağlayabilecek yerel sanayinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle
elde edilecek katma değerin önemli bir kısmı da yurt dışına gitmektedir.
Yüksek teknoloji ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin imalat
sektöründeki tüm işletmeler içerisindeki oranı ve yüksek teknoloji ve orta-yüksek teknolojili
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ürünlerin imalat sanayi ihracatından aldıkları pay yıllar içerisinde artmıştır. Buna rağmen OECD
ülkeleri ile karşılaştırıldığında yüksek teknoloji ihracatı açısından Türkiye’nin hala kat edeceği
mesafeler olduğu değerlendirilmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında belirlenen “Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya
ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayiinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma
değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak” temel amacına
ulaşılabilmesine katkı sağlamak için KOSGEB, KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı altında
2017-1 proje teklif çağrısını tasarlamış ve uygulamıştır.
KOBİGEL, KOBİ Proje Destek Programının uygulama sürecinin sonlandırılmasının ardından
proje esaslı bir destek programının varlığına duyulan ihtiyaç neticesinde, daha önce KOSGEB
destek programları arasında yer alan Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programının yapısı örnek
alınarak oluşturulmuştur. İlk kez 2016 yılında uygulanan, çağrı esaslı ve işletmelerin belirlenen
konularda hazırladıkları projelerin desteklenmesine dayanan bir destek programıdır. Kolaylıkla
uyarlanabilir, esnek bir yapıda tasarlanan KOBİGEL ile “Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri
doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet
güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi” amaçlanmıştır. KOBİGEL kapsamında 2021 yılı
sonuna kadar 10 çağrı ilan edilmiştir. Bu rapor KOBİGEL çağrılarına ilişkin hazırlanan ilk
değerlendirme raporudur.
KOSGEB’in hedef kitlesinde yer alan imalatçı işletmeler arasında Genel Destek Programı/İşletme
Geliştirme Destek Programı ile birlikte en çok bilinen KOSGEB desteklerinden birisi de
KOBİGEL’dir. Makine-teçhizat, yazılım gibi unsurların da desteklenmesini içeren yapısıyla
KOBİGEL imalatçı işletmelerin birçok probleminin çözümü için başvurabildiği bir programdır.
2017 yılında programın üçüncü uygulaması için 500 milyon ₺ bütçeli “Üretim ve İhracatta Teknoloji
Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” 2017-1 proje teklif
çağrısı ilan edilmiş ve 8 farklı konu başlığı altında işletmelerin hazırladıkları projelerin
desteklenmesine karar verilmiştir. Bu çalışma kapsamında 2017-1 Çağrısı içerisinde yer alan 8
konudan en çok destek verilen ikisi olan;
 İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
 Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
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konuları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda proje teklif çağrısına yönelik yürütülen değerlendirme
çalışmasına 2020 yılı Kasım ayında başlanmış ve öncelikle ara değerlendirme çalışması olarak
başlayan çalışmalar veri analizi aşamasında incelenen projelerin hepsinin tamamlandığı ve proje
sonrası izleme süreçlerinin bitme aşamasında olduğu görüldüğünden nihai değerlendirme
çalışmasına dönüştürülmüştür. Kapsamın genişletilmesiyle birlikte çalışmalar 2021 yılı Aralık ayında
sona ermiş ve bu değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Raporun hazırlık sürecinde KOSGEB ve
diğer kamu kurumlarından alınan çeşitli idari kayıtlar birlikte kullanılmış ve ayrıca saha araştırması
kapsamında anket ve görüşme yöntemleri aracılığıyla veri toplanmıştır. Ek olarak desteğin
sonuçlarının somutlaştırılabilmesi amacıyla desteklenen ve başarılı sonuçlar elde eden işletmelerin
hikâyeleri derlenerek bu hikâyelere raporda kısaca yer verilmiştir.
Raporun ilk bölümünde destek programı ile değerlendirmeye konu çağrı konuları ve destek
programının uygulandığı dönemde ülkedeki ve dünyadaki ekonomik durum ve eğilimler tanıtılmış,
ikinci bölümde çalışmanın yöntemine açıklanmış, üçüncü bölümde toplanan verilerin analizi
sonucunda ulaşılan bulgular detaylı olarak anlatılmış ve değerlendirme sorularının cevapları
aktarılmış, son bölümde ise verilerin analizi ile elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlara ve bu
sonuçlara dayanarak ortaya koyulan önerilere yer verilmiştir.
2017-1 Çağrısı için ayrılan 500 milyon ₺’lik bütçenin %92,1’i kullanılmıştır. Kullanılan bütçenin
%62,4’ü bu raporun konusunu oluşturan “İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım”
ve “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması”
konuları kapsamındaki projelerin finansmanına aktarılmıştır. Yararlanıcı sayısı açısından
değerlendirildiğinde ise desteklenen işletmelerin %58,1’i bu iki konu kapsamında desteklenmiştir.
“İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım” konusunda; işletmelerden 2.448 başvuru
gelmiş, 2.236 başvuru kurula iletilmek üzere uzmanlar tarafından onaylanmış, 860 işletme
taahhütname vermiş ve 645 işletme ise yaklaşık 165 milyon ₺ destek almıştır. Projelerin başarı ile
tamamlanma oranı %82’dir.
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması”
konusunda ise işletmelerden 1.414 başvuru gelmiş, 1.295 başvuru kurula iletilmek üzere uzmanlar
tarafından onaylanmış, 716 işletme taahhütname vermiş ve 522 işletme ise yaklaşık 122 milyon ₺
destek almıştır. Projelerin başarı ile tamamlanma oranı %82’dir.
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Ayrıca, değerlendirilen iki çağrı konusu kapsamında, desteklenen projeler aracılığıyla 1.363
personelin istihdam edilmesi sağlanmıştır. İki çağrı konusu kapsamında desteklenen işletmelerden
911’i 195 farklı ülkeye 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 3,2 milyar $ ihracat yapmıştır.
Her iki konu için de işletmelerin en çok faydalandıkları destek türleri Makine-Teçhizat Desteği ile
Personel Desteği olmuştur. En az faydalanılan destek ise Geri Ödemeli Yazılım Desteği olmuştur.
İki çağrı konusu kapsamında desteklenen işletmelerin performansları, desteğe başvuru yapmasına
rağmen desteklenmeyen işletmelerle karşılaştırılmıştır. Buna göre “İhracat kapasitesinin
arttırılması ve yeni pazarlara açılım” çağrı konusu kapsamında;
 2021

yılı

Kasım

ayı

itibarıyla

kapanma

oranı;

desteklenenlerde %0,9

iken,

desteklenmeyenlerde %3,1’dir.
 Yurt içi satış tutarları bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları
arasında; destek yılı 3,4 puan desteklenmeyen işletmeler lehine fark oluşurken, destekten
sonraki ilk yıl 14,5 puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 2,8 puan fark desteklenen
işletmeler lehine oluşmuştur.
 Net satış hasılatı bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları
arasında; destek yılı 4,7 puan destekten sonraki ilk yıl 13 puan ve destekten sonraki ikinci
yıl ise 22,9 puan fark desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.
 İhracat bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; destek
yılı 6,3 puan destekten sonraki ilk yıl 43,6 puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 8,6 puan
fark desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.
 Desteklenen 645 işletmenin 41’i (%6,4), desteklenmeyen 1.591 işletmenin 134’ü (%8,4)
2018 ve sonrasında ihracata başlamıştır. 2018 - 2020 yılları arasında desteklenen ve ihracata
yeni başlayan işletmeler 64,7 milyon $, desteklenmeyen ve ihracata yeni başlayan işletmeler
97 milyon $ ihracat yapmıştır. Ortancalar üzerinden bir değerlendirme yapılırsa; desteklenen
işletmelerin desteklenmeyen işletmelere göre destek yılı 2,9 kat, destekten bir yıl sonra 5,2
kat, destekten iki yıl sonra ise 3,3 kat daha fazla ihracat yaptıkları görülmüştür.
 Desteklenen işletmelerin %70,3’ü destekten sonraki 2018 - 2020 döneminde pazar sayısını
destek öncesi döneme göre artırmıştır.
 Desteklenen işletmelerin %66,4’ü destekten sonraki 2018 - 2020 döneminde yeni ülkelere
ihracat yapmıştır.
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 2016 ve 2017 yıllarında hiç ihracat yapmadığı bir ülkeye, destek yılı ve sonraki iki yıl
içerisinde ilk defa ihracat yapan işletmelerin oranı %85,3’tür. 177 farklı ülkeye ilk kez ihracat
yapılmıştır.
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması”
çağrı konusu kapsamında ise;
 2021

yılı

Kasım

ayı

itibarıyla

kapanma

oranı;

desteklenenlerde %0,8

iken,

desteklenmeyenlerde %2,1’dir.
 Yurt içi satış tutarları bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları
arasında; destek yılı 28,1 puan destekten sonraki ilk yıl 25,8 puan ve destekten sonraki ikinci
yıl ise 36 puan fark desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.
 Net satış hasılatı bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları
arasında; destek yılı 10,9 puan destekten sonraki ilk yıl 8,1 puan ve destekten sonraki ikinci
yıl ise 4,7 puan fark desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.
 İhracat bakımından desteklenen ve desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; destek
yılı 4 puan destekten sonraki ilk yıl 6 puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 2 puan fark
desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.
 Desteklenen 522 işletmenin 49’u (%9,3), desteklenmeyen 773 işletmenin 76’sı (%9,8) 2018
ve sonrasında ihracata başlamıştır. 2018 - 2020 yılları arasında desteklenen ve ihracata yeni
başlayan işletmeler 25,8 milyon $, desteklenmeyen ve ihracata yeni başlayan işletmeler 31,8
milyon $ ihracat yapmıştır. Ortancalar üzerinden bir değerlendirme yapılırsa; desteklenen
işletmelerin desteklenmeyen işletmelere göre destek yılı 2,1 kat, destekten bir yıl sonra 1,4
kat, destekten iki yıl sonra ise 1,5 kat daha fazla ihracat yaptıkları görülmüştür.
 Desteklenen işletmelerin %74’ü destekten sonraki 2018 - 2020 döneminde pazar sayısını
destek öncesi döneme göre artırmıştır.
 Desteklenen işletmelerin %68,1’i destekten sonraki 2018 - 2020 döneminde yeni ülkelere
ihracat yapmıştır.
 2016 ve 2017 yıllarında hiç ihracat yapmadığı bir ülkeye, destek yılı ve sonraki iki yıl
içerisinde ilk defa ihracat yapan işletmelerin oranı %89,7’dir. 187 farklı ülkeye ilk kez ihracat
yapılmıştır.
Yürütülen saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında elektronik ortamda uygulanan anket
sonucunda desteklenen işletmelerde genel memnuniyet seviyelerinin oldukça yüksek çıktığı
görülmüştür. Ayrıca işletmeler desteğin; proje geliştirme ve yürütme kapasitelerini artırmaları,
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üretim kalitesini artırmaları, mal/hizmet üretiminde verimliliği artırmaları, rekabet güçlerini
artırmaları konularında fayda sağladığı kanaatindedirler. Anket analizinden elde edilen bir diğer
sonuç ise destek yılı olan 2018’de ülkemizde döviz kurlarında yaşanan ani artışın da etkisiyle destek
üst limitlerinin işletmeler tarafından yetersiz bulunması olmuştur.
“İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım” çağrı konusu kapsamında desteklenen
işletmelerin %54,1’i destek olmasaydı projeyi ya daha ileri bir tarihte ya da daha az yatırım ile
gerçekleştireceğini, %17,2’si ise destek olmasaydı bu projeyi gerçekleştirmeyeceğini ifade etmiştir.
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması” çağrı
konusu kapsamında desteklenen işletmelerde ise destek olmasaydı projeyi ya daha ileri bir tarihte
ya da daha az yatırım ile gerçekleştireceğini ifade edenlerin oranı %86,2’dir. Projeyi
gerçekleştirmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise %6,9’dur.
Destek hakkında derinlemesine bilgi almak amacıyla programın tasarım ve uygulamasında görev
alan kişilerle ve diğer paydaşlarla 53 görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerden
de öne çıkan ilk husus günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı düşünülen destek üst
limitleri olmuştur. Hem görüşülen KOBİ’ler hem de KOSGEB personeli destek üst limitlerinin
özellikle son yıllarda ilan edilen dijitalleşme temalı çağrı konuları kapsamında yapılması gereken
yatırımlar için yetersiz kaldığından bahsetmiştir. KOBİ’ler açısından ise; KOBİGEL’e
başvurmadaki temel beklentinin makine-teçhizat alımı yoluyla kapasite artırımı olduğu
görüşmelerden elde edilen bir diğer önemli sonuçtur.
Sonuçta basit bir karşılaştırma ile desteklenen işletmelerin yurt içi satış tutarları ve net satış hasılatı
açısından kurul tarafından desteklenmesine onay verilen ancak desteklenmeyen işletmelere göre
daha yüksek hasılat sağladığı görülmektedir. Yurt içi satış tutarları bakımından “Orta-yüksek ve
yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması” konusunda desteklenen
işletmelerin artış oranının “İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım” konusunda
desteklenenlere göre daha belirgin olduğu görülmüştür. Ayrıca desteklenen işletmelerin yeni ihracat
pazarları buldukları ve ihracat tutarlarının desteğe başvuran ancak desteklenmeyen işletmelere göre
daha yüksek bir artış sergilediği de idari kayıtlardan anlaşılmıştır. “İhracat kapasitesinin arttırılması
ve yeni pazarlara açılım” konusunda desteklenen işletmelerin ihracat tutarlarındaki artış oranı
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması”
konusunda desteklenen işletmelere göre daha belirgindir. Desteğin etkililiğine ilişkin yapılan
değerlendirmeler ile desteklenen işletmelerin desteklenmeyen işletmelere göre ihracat tutarları, yurt
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içi satışlar ve net satış hasılatları bakımından daha yüksek performans gösterdikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, 2017-1 Çağrısı ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, gelen başvuruların
çokluğu ve 8 farklı konu başlığı içermesi nedeniyle uygulamada özellikle kurul sürecinde her ne
kadar çeşitli organizasyonel zorluklarla karşılaşılsa da hem KOBİ’ler açısından hem de sahada
çalışan personel nezdinde bu çağrının hafızalarda yer edindiği görülmüştür. Ayrıca, çağrının o
dönem için pek çok KOBİ’nin beklenti ve ihtiyaçlarını karşıladığı yönünde bir algı KOBİ’ler ve
uygulama birimlerinde çalışan personel arasında hâkimdir. Desteğin katkısı açısından ise
işletmelerin destek almadıkları senaryoda yatırım miktarı ve süre konusunda değişiklikler olacağı
sonucuna ulaşılmış ve kısmi katkısallığın yüksek olduğu görülmüştür.
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