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1) Depolama

A) DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE GELİŞMELER

Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, altyapı ve kullanım kolaylaştırıcı çalışmalar

da sürüyor.   Son aylarda Avrupa -özellikle Almanya- elektrikli otomobiller için

batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Çinli şirketler CATL, Funeng

Technology, BYD, Lishen, ABD'li Tesla, Güney Koreli Samsung SDI, LG Chem başta

olmak üzere pek çok şirket dev batarya fabrikaları inşa ederek, küresel pil tedarik

zincirinden büyük pay alabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Bu yılın

sonunda dünya çapında yaklaşık 220 Gigawatt saat (GWh) olması beklenen toplam

lityum iyon pil üretiminin, ülkelerin yapacağı yeni yatırımlarla birlikte 2023'te 658

GWh'ye ulaşması, 2028'de ise bin GWh'nin üzerine çıkması bekleniyor. Böylece,

lityum iyon pil üretiminin 2028'e kadar yaklaşık yüzde 400 artacağı tahmin ediliyor.
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TALEBİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÇİN KARŞILAYACAK!

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak yüksek talebin, çok

büyük bir bölümünün Çin tarafından karşılanacak olması dikkati çekiyor. Çin'in bu

yıl kapasitesini yaklaşık 135 GWh'e, 2023'te 405 GWh'e ve 2028'de 631 GWh'e

çıkarması bekleniyor. Çin'i bu yıl bazında 45,5 GWh ile Güney Kore ve Japonya

takip ederken Çin dışında kalan Asya ülkelerinin kapasitelerinin 2023'te 78,5

GWh'e, 2028'de 111,5 GWh'e yükselmesi öngörülüyor. Kuzey Amerika'nın

kapasitesi 2018'de 20,9 GWh, 2023'de 81 GWh ve 2028'de 148 GWh'e çıkacağı

tahmin edilmekte. Avrupa'nın bu yılın sonunda yaklaşık 20 GWh olacak

kapasitesinin de 2023'te 93'5 GWh'e, 2028'de ise 207 GWh çıkacağı

hesaplanmakta. Elektrikli otomobillerin küresel satış rakamlarının artmaya

başlamasıyla üretim kapasitesinin hızla yükselmesi ve 2028'e gelindiğinde

dünyadaki 22 "giga fabrika"nın yılda en az bin 102 GWh'lik pil üretmesi planlanıyor.

2020 itibariyle %100 elektrikli bir aracın tam dolu bir batarya ile ulaşabileceği

menzil ortalama 400 km. Bu mesafenin artırılması, elektrikli araçlara olan talebi

önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, batarya paketleri bir elektrikli aracın

maliyetindeki en yüksek kalem olduğu için batarya teknolojilerinin geliştirilerek

fiyatların düşmesi bekleniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji sistemlerinin de gelişmiş

batarya paketlerine ihtiyacı var. Batarya teknolojisinin gelişmesi yenilenebilir enerji

sektörüne de domino etkisi yapacak. Bu sebeplerden dolayı dünyada birçok küçük

ve büyük ölçekli oyuncu sektöre yatırım yapıyor. Ek olarak devletler ve birlikler

önemli teşvik paketleri açıklayarak dünyada batarya üretiminde söz sahibi olmak

istiyorlar.



Avrupa Birliğinde Mayıs 2018’de “Strategic Action Plan for Batteries in Europe” [16]

uygulanmaya başlandı. Avrupa'da bir batarya üretim zinciri oluşturmak için ulusal,

bölgesel ve endüstriyel çabaları desteklemeyi, hammadde çıkarımını, tedarik ve

işlemi, batarya malzemelerini, hücre üretimini, batarya sistemlerini, yeniden

kullanım ve geri dönüşümü kapsayan bir dizi plan yapılıyor. Amaç, pazar

büyüklüğünün sağladığı avantaj ile birlikte Avrupa’yı batarya endüstrisinde önemli

bir oyuncu yapmak. Çin inovatif ürünlerin gelişmesine destek olmak ve batarya

üreticileri arasında konsolidasyon oluşmasını sağlamak amacıyla teşvik paketleri

çıkarıyor. Batarya üretimine öncelik vererek en iyi batarya gelişimini sağlamak

hedefleridir. Japonya ve Kore gibi ülkeler ihracatı desteklemek başlığı altında

batarya üretimine destek veriyor.

[16] “Strategic Action Plan for Batteries” -European Commision



TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye’de elektrikli araçlar, cep telefonları, laptoplar dronelar gibi düşük ağırlık-

yüksek verim talep eden cihazlarda kullanılan lityum-iyon türü pilleri üreten

herhangi bir firma bulunmuyor fakat kurşun-asit türü bataryaları üreten çok sayıda

firma mevcut. Yıllık 8 bin ton ağırlığında, 65 milyon dolar değerinde lityum-iyon pil

ithal ediliyor.  

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı Aspilsan Enerji, Türkiye’nin ilk

yerli lityum-iyon pil üreticisi olmak için çözümler üretiyor.[17] Arge çalışmaları

devam eden fabrikasında ilk üretim 2021 Mart’ta gerçekleşecek. İlk etapta askeri

ekipmanlara ve askeri uçaklara batarya temini sağlayacak olan şirketin hedefi yılda

2 milyon pil hücresi üretmek. Zorlu Holding, Çinli partneri GSR Capital ile yılda 500

bin araca batarya sağlayabilecek fabrika kuracak. [18] 2023’de tamamlanması

planlanan projede tek hedef elektrikli araçlar değil aynı zamanda da yenilenebilir

enerji sektörü.

B) KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Batarya genel ifadeyle bir ya da daha fazla pilin bir araya getirilerek oluşturulan,

kimyasal reaksiyona girerek elektron akışı sağlayan komponenttir. Batarya

teknolojisi üzerinde çok sayıda araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalarda batarya

kapasitesini ve kullanım ömrünü artıracak gelişmeler hedeflenmektedir.  Pil

hücreleri genel olarak üç bileşenden oluşur; anot, katot ve elektrolitler. Anot bağlı

olduğu devreye elektron üreten negatif elektrottur. Piller bağlandığında, anot

tarafında elektron birikmesi yaşanır ve potansiyel fark oluşur. Elektronlar doğal

olarak yeniden dağılmaya çalışırlar, bu durum elektrolit tarafından engellenir ve

anottan katota doğru geçmesi için net bir yol sağlar. Böylece bağlı olduğu devreye

güç verir.

[17] “Aspilsan Enerji Türkiye’nin İlk Yerli Lityum-İyon Üreticisi Olacak” (http://www.milscint.com/tr/aspilsan-enerji-turkiyenin-ilk-yerli-lityum-
iyon-pil- ureticisi-olacak/)
[18] “Zorlu'dan 4.5 milyar dolarlık batarya yatırımı” (https://www.dunya.com/sirketler/zorludan-45-milyar-dolarlik-batarya-yatirimi- haberi-
404795)



BATARYALAR İKİ GRUPTA ELE ALINIR

Bataryalar iki grupta ele alınır; birincil bataryalar ve ikincil bataryalar. Birincil

bataryalar tekrar şarj edilemeyen batarya türleridir. Bu tiplerde elektrokimyasal

reaksiyonlar tersine çevrilemez. Daha çok askeri saha cihazlarında, hayvan takip

cihazlarında, kumandalarda ve oyuncaklarda kullanılır. En çok kullanılan birincil

batarya tipi alkali bataryalardır. İkincil bataryalar ise tersine elektrokimyasal

yükleme yapılabilen yani tekrar şarj edilebilen bataryalardır. Küçük ölçekli olanları

cep telefonları gibi cihazlarda kullanılırken, büyük ölçekli olanları elektrikli araçlarda

ve elektrik üretiminde yük dengelendirmede kullanılır. Satın alma maliyeti birincil

bataryalara göre daha yüksek olmasına rağmen, efektif maliyet açısından uzun

vadede daha ucuzdur. 

İkincil bataryalar kimyalarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu şekilde

sınıflandırılmasının sebebi kimyaları enerji, yaşam döngüsü, raf ömrü, fiyat gibi bir

çok değişkeni belirlemeye yarar. Basit olarak 4 ana yeniden şarj edilebilir batarya

vardır; lityum- iyon, nikel kadmiyum, nikel-metal hidrit ve kurşun asit. [19]

Nikel-kadmiyum pil (NiCd pil veya NiCad pil), elektrot olarak nikel oksit hidroksit ve

metalik kadmiyum kullanılarak geliştirilen bir tür şarj edilebilir pildir. Nikel-kadmiyum

bataryalar kullanılmadığı anlarda voltajı tutma konusunda çok iyilerdir, fakat kısmen

şarj edilmiş bir pil tekrar şarj edildiğinde “memory” denilen efektin kurbanı olur ve

gelecekteki batarya kapasitesi düşer. Özellikleri; düşük sıcaklıklarda iyi yaşam

döngüsü, ortalama kapasite ve en önemli özelliği tam deşarj kapasitesini yüksek

deşarj durumlarında da sunabilmesidir. Küçük versiyonları taşınabilir cihazlarda,

elektronik aletlerde kullanılır. Büyük versiyonları ise uçak başlangıç akülerinde,

elektrikli araçlarda ve standby güç kaynaklarında kullanılır.

YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYALAR 

[19] “Different Types of Batteries” (https://circuitdigest.com/article/different-types- of-batteries)



Nikel-Metal hibrit bataryalar bir diğer tekrar şarj edilebilir batarya tiplerindendir.

Pillerin pozitif elektrodundaki kimyasal reaksiyon, nikel-kadmiyum hücresine

benzemektedir, her iki pil tipi de aynı nikel oksit hidroksit (NiOOH) kullanmaktadır.

Bununla birlikte, Nikel-Metal Hidrid'teki negatif elektrotlar, NiCd pillerinde kullanılan

kadmiyum yerine hidrojen emici bir alaşım kullanır. Yüksek kapasite ve enerji

yoğunluklarından dolayı yüksek drenajlı cihazlarda kullanılır. Nikel Kadmiyum’un

sahip olduğu “memory” efekte sahip değildir.

Lityum-iyon bataryalar dünyada en popüler tekrar şarj edilebilir bataryalardandır.

Cep telefonları, akıllı cihazlar, evlerde kullanılan çeşitli batarya uygulamalarında

kullanılır. Ayrıca hafif yapısı sayesinde askeri uygulamalarda ve havacılık

sektöründe de kulanılır. Lityum iyonlar deşarj anında anottan katota göç eder, şarj

edilme durumunda ise katottan anota geri döner. Tekrar şarj edilemeyen metalik

lityum bataryalarına kıyasla lityum-iyon bataryalar bir elektrot materyali gibi araya

yerleştirilmiş lityum bileşiğini kullanır. Diğer batarya türlerine kıyasla, yüksek enerji

yoğunluğuna, çok az veya hiç “memory” efekte, düşük öz deşarj oranına

sahiptir.Performans ve maliyetten ayrı amaçla farklı kimyasal türlerde lityum iyon

pilleri vardır. 



Örneğin, el tipi elektronik cihazlarda kullanılan lityum kobalt oksit (LiCoO2)

kimyasalına sahip li-on piller yüksek enerji yoğunluğu ve düşük güvenlik riski

sağlar. Öte yandan lityum demir fosfat kimyasalına sahip olanlar daha güvenli

versiyonlarıdır dolayısıyla tıbbi cihazlarda ve bazı elektrik cihazlarında kullanılır. En

iyi performans/ağırlık oranını ise lityum kükürt pil sunar.

Kurşun asit aküler ise düşük maliyeti ve güvenilir güç sağlaması sebebiyle ağır

ticari uygulamalarda sıklıkla kullanılır. Çok ağır yapısı yüzünden genellikle

taşınamayan uygulamalarda kullanılır. Güneş Paneli enerji depolaması, araç aküsü,

yedek güç, güç dağıtım/iletim merkezlerinde yük seviyelendirme gibi amaçlarla

kullanılır. Kurşun asit en eski tekrar şarj edilebilir bataryadır. Çok düşük

enerji/hacim ve enerji/ağrırlık oranına sahiptir fakat nispeten büyük güç / ağırlık

oranına sahip olduğu için gerektiğinde büyük dalgalanma akımı sağlayabilir. Bu

neden araç ateşleme aküsü olarak ve yedek backup güç kaynağı olarak sıklıkla

kullanılır.

Bazı tekrar şarj edilebilir pillerin enerji yoğunluğu ile boyut ve ağırlık ilişkisi –

kaynak:https://circuitdigest.com/article/different-types-of-batteries

https://circuitdigest.com/article/different-types-of-batteries


C) MALİYETLER

Bir elektrikli aracın üretim maliyetindeki en yüksek kalem batarya takımıdır. Bu

maliyet günden güne azalmaya devam ediyor. Lityum iyon bataryaların maliyetinin

2010’da her kWh için 1000 dolarken 2017 ile birlikte 200 dolara kadar düştüğü

görülüyor. 2020 itibariyle Tesla’nın her kWh için 100 dolarlık batarya maliyeti var ve

bu maliyet bir referans değer oluşturmuş durumda. Sonuç olarak, 2020’de batarya

maliyetleri 10’da 1’ine düşmüş oldu. [20]

Bol miktarda rezervi bulunan çinkodan tekrar şarj edilebilir pil üretmek üzerine de

yoğun çalışmalar yapılıyor. Böylelikle batarya maliyetlerinin çok daha düşük

seviyelere gelmesi bekleniyor. Çinko pillerde kullanılan hammadde fiyatı lityum-

iyona göre 17 kat daha düşük, kurşun asit malzemelerden 4 kat daha düşük. Fakat

burada tek etken düşük maliyet değil, aynı zamanda güvenli ve optimum

performansı sergilemesi de elzemdir.

[20] “Three Battery Technologies Could Power Future” (https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/three-battery-
technologies- could-power-future)



D) ANA EKİPMAN ÜRETİCİLERİ – TEKNOLOJİ ÜRETİM ORTAKLARI

Elektrikli araçların çoğalmasıyla 2020 – 2030 arasında li-on batarya üretiminin 10

kat artırılması öngörülüyor.[21] “Benchmark Minerals Megafactory Data” verilerine

bakılacak olursa 91 mega fabrika li-on batarya üretimi yapıyor. Bu sayı 2015’de 3

idi. Son 4 yılda muazzam bir büyüme mevcut. 2028 yılı itibariyle 1,956.6GWh’lik

kapasiteye ulaşılacağı tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük 5 li-on üreticisi sırasıyla

LG, Catl, Byd, Panasonic ve Tesla’dır.

Koreli Lg’nin Volkswagen, Gm, Ford, Volvo, Renault, Nissan, Hyundai, Kia gibi

otomobil firmaları ile uzun dönemli batarya tedarik anlaşmaları var ve şimdiki

batarya kapasitesini 2020 sonunda üç katına çıkarmayı hedefliyor. Planları

Polonya’da ve Çin’de üretimi artırmak. Bir diğer amaç ise Amerika Birleşik

Devletleri’ne tesis kurmak. Çinli Catl firmasının Volvo, Bmw, Daimler, Volkswagen,

Toyota, Honda, Nissan ve çeşitli Çin elektrikli oto üretilericiyle batarya tedarik

anlaşmaları var. Firma, 2 milyar dolar finansman ile Almanya’ya mega fabrika

kuracağını duyurdu.

[21] “A Look At The Top 5 Lithium-Ion Battery Manufacturers In 2019” (https://seekingalpha.com/article/4289626-look-top-5-lithium-ion-
battery-manufacturers- in-2019)



Batarya kalitesinin Koreli ve Japon üreticilerininki kadar kaliteli olmadığına dair

tartışmalar var fakat bu herhangi bir sipariş/üretim gerilemesine yol açmadı.

Dünyanın 3. en büyük li-on batarya üreticisi olan Byd aynı zamanda dünyanın en

çok elektriki araç satan firması. Ürettiği bataryaları en çok kendi araçlarında

kullanıyor fakat Toyota ve bazı Çinli elektrikli araç üreticileriyle anlaşmaları mevcut.

Japonya’nın 1, dünyanın ise 4 numaları batarya üreticisi olan Panasonic’in Tesla,

Bmw ve Toyota ile anlaşmaları mevcut. Özellikle Toyota ve Panasonic batarya

üretimi konusunda güç birliği yapma kararı aldı bu da Panasonic’e önemli bir

potansiyel kazandırdı. Amerika’nın 1 numaralı, dünyanın ise 5 numaralı batarya

üretim şirketi olan Tesla ise Amerika’daki Giga fabrikası ile fabrika başına en

yüksek üretim ünvanına sahip. Ayrıca Panasonic ile Giga fabrikada üretim

ortaklıkları var. Tesla daha çok kendi elektrikli araçları için ve enerji depolama

amacı ile batarya üretiyor. Şuanda Şangay tesislerini kurmaya çalışan firma,

Avrupa’ya da batarya üretim fabrikası kurmayı hedefliyor.

2) Depolamanın ve Elektrikli Araçların Rüzgar ve Güneş Enerjisi
Bağlantıları

Elektrikli araçların yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut güç şebekesine

entegrasyonuna yardımcı olma yeteneği, elektrik sistemi üzerindeki potansiyel

olarak en dönüştürücü etkidir. Bu konudaki literatür rüzgar enerjisi ve güneş

enerjisinin analizine odaklanmıştır. Özellikle rüzgar enerjisi çok fazla dikkat

çekmektedir ve analiz edilmektedir. EV’lerin elektrik şebekelerinin rüzgar enerjisini

entegre etme kabiliyeti üzerine büyük ölçekli, uzun vadeli etkisini inceleyen bir çok

çalışma yapılmıştır. Bunlardan PHEV’lerin geniş ölçekte benimsendiğinde Amerikan

elektrik üretiminin içindeki rüzgar enerji entegrasyonun modellenmesidir. Araç filosu

akıllı bir şarj planı altında %50 PHEV’e dönüştürüldüğünde kurulu rüzgar kapasitesi

243 GW’a yükselir veya toplam üretimin %6’sı olur.[22]  2008’de yapılan bir çalışma

[23] kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi EV’lerin aralıklı olarak enerjiyi

depolayabilmesi ve gerektiğinde şebekeye geri verebilmesi nedeniyle %30-75

yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca, toplam elektrik üretiminin %50 rüzgar enerjisinden

sağlanması durumunda %3.2 US araç filosu %100 elektrikli araçlara geçmeli.

[22] “Preliminary assessment of plug-in hybrid electric vehicles on wind energy markets. Golden, CO: National Renewable Energy
Laboratory; 2006.”, Short W, Denholm PA.
[23] “Vehicle-to-grid systems for sustainable development: an integrated energy analysis. Technological Forecasting & Social Change 2008”,
Turton H, Moura F.



Güneş enerjisi ve EV’ler hakkındaki literatür rüzgar enerjisine göre çok daha çeşitli.

Solar panellerden elektrik her yerde üretilebilir, bu da daha ilginç entegrasyon

metodlarını ve EV’lerin içinde kullanılmasını sağlar. Yapılan bir çalışmada, 15

m2’lik bir park alanına kurulacak olan güneş panellerinin yazın sürüş ihtiyacını

karşılayabileceğini ancak kışın yeterli olmayacağını ortaya koyuluyor. [24] Temmuz

ayının en güneşli günlerinde 40km menzil için 20m2lik panel yeterli olabilir, fakat

aralık ayında yeterli elektrik sağlamak için 78m2’lik panel gerekir. Otopark güneş

arabası şarj cihazlarının büyük ölçekli kullanımı analiz edildiğinde, İsviçre’de orta

büyüklükteki bir şehirde otoparklar güneş enerji panelleriyle donatıldığında %14-

50’lik ulaşım enerji talebini karşılayabileceği ortaya çıkmıştır. DC-AC dönüşümü

yapıldığında yaklaşık %10’luk kayıp söz konusu olur. Bu kaybı önlemek için pillerin

doğrudan panellerden şarj edilmesi tartışılıyor.  Yöntemlerden biri park şarj

cihazlarıdır. Bir diğeri ise üzerinde dahili PV paneller bulunan elektrikli araçlardır.

PV panellerde pik elektrik üretimi, elektrik talebindeki günlük zirveden birkaç saat

önce öğlen saatlerinde gerçekleşir. Bu, güneş tepe noktasında üretilen elektriğin,

yoğun talebi karşılamak için kullanımdan önce birkaç saat depolanması gerektiği

anlamına gelir. Tüm ABD pik arzını sağlamak için yeterli PV kapasitesini

varsayarsak (162 GW, ABD üretim kapasitesinin beşte biri) araç filosunun

%26’sının pik güneş elektriğini depolaması ve birkaç saat sonra şebekeye vermesi

gerektiğini tahmin ediyorlar. Japonya’daki bir araştırmada, 30 GW’lık güneş enerjisi

kurulduğunda yıllık üretim 10TWh’ın biraz üzerine çıkacağı ortaya konuyor. 1 milyon

EV ve 1 milyon ısı pompası bu fazla üretimin %30’unu karşılar, 5’er milyon olması

durumunda tüm fazla üretimi emebilir.

MEVSİM FARKLILIKLARI 

[24] “On the suitability of plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) charging infrastructure based on wind and solar energy. In: Proceedings of
the IEEE power & energy society general meeting; 2009”, Li X, Lopes L, Williamson S.



3) Depolama ve Elektrikli Araçlar ile ilgili Riskler ve Fırsatlar

Avrupa ekonomisinin büyük bölümlerinin, özellikle de ulaşım ve enerji sektörünün

karbondan arındırılmasında ne kadar önemli oldukları düşünülebilir. Şarj edilebilir

lityum iyon piller kullanarak otomobilleri, ticari araçları, otobüsleri ve kamyonları

elektrikli hale getirmek etkili, ölçeklenebilir ve yenilenebilir güçle birleştirildiğinde

nakliye için sıfır emisyon çözümü sunulabilir. Avrupalı otomobil üreticileri,

önümüzdeki yıllarda elektrifikasyon için 130 milyar Euro'dan fazla taahhütte

bulundular. Bu çok olumlu bir gelişme, ancak elektrikli araçların piyasaya sürülmesi

(kontrolsüz şebeke bağlantıları veya sürdürülemez kullanım) zorluklar ortaya

çıkaracak, çevresel faydaları azaltacak ve yeni sorunlar yaratacaktır. [25] 

 Muhafazakar bir yaklaşım ile, 2030’da yeni satışların %15’inin elektrikli, %8’inin ise

PHEV olacağını düşünürsek, 2030’da Avrupa’da yaklaşık 11 milyon elektrikli, 6

milyon PHEV araç olurken, 2040’da ise sırasıyla 62 ve 32 milyon araç olacak ve

3.955 GWh depolama kapasitesine ulaşılacak. 2040 yılına kadar, 43 GWh

değerinde pil kullanım ömrünü tamamlayacak, yaklaşık 10 GWh değerindeki pil ise

geri dönüştürelecek, 23 GWh ise ikinci ömür uygulamalarında kullanılacak. 

 Elektrikli araçlar iki yol ile şebekeye fayda sağlayabilir; ilki, eğer şarj işlemi planlı

yapılır ise esnek elektrik talebi yaratır. Böylelikle ekstra enerji yatırımlarını ve

şebeke güçlendirmelerini minimize eder. İkincisi ise elektrikli araçlar sahip olduğu

büyük bataryalar sayesinde, şebekeye enerji sağlayabilir. Böylelikle gün içi pik

ihtiyacı minimize edilebilir. Elektrikli araçların akıllıca şarj edilmesi, yeni elektrik

santrallerinin inşası ve işletilmesi ihtiyacından tasarruf ettirirken, ek elektrik

şebekesinin işletilmesi ve inşasından da tasarruf sağlayacağı için genel olarak

elektrik sistemine fayda sağlayacaktır. Net fayda, ek akıllı şarj altyapısı ile ilgili

maliyetleri dahil ettikten sonra, ülkeye bağlı olarak yılda 0,5 ila 1,3 milyar euro

arasında olacaktır.
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