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AB’de Stres Testi: 25 Banka Sınıfta Kaldı 

Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik krizlere 

dayanıklılığı ölçmek için yaptığı stres testini 130 Avrupa 

bankasından 25’i geçemedi. Avrupa Merkez Bankası söz 

konusu kredi kuruluşlarının 25 milyar euroluk sermaye 

eksiği olduğunu açıkladı. Testi geçemeyen bankalardan 

12’sinin son aylarda sermayesini kriz dönemlerine göre 

güçlendirdiği belirtiliyor. Bu bankalarda 15 milyar euroluk 

bir sermaye artışı kaydedilirken geri kalan 13 bankanın 

önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde aradaki boşluğu kapatması 

gerekiyor. Testi geçemeyen bankalardan 9’u İtalyan 

bankası. Kıbrıs ve Yunanistan’dan 3, Slovenya ve 

Belçika’dan 2 banka sınıfta kaldı. Almanya, Avusturya, 

İspanya, Fransa, İrlanda ve Portekiz’den de 1 banka stres 

testini geçemedi. Avrupa Merkez Bankası geçen aylarda 

Euro ülkelerindeki bankaları bir kriz dönemlerine ne kadar 

dayanıklı olduklarını anlamak üzere incelemeye almıştı. 

Kaynak: AB Haber 

Bursa, 2017 Avrupa Yeşil Başkenti Ödülüne Aday 

Türkiye'den Bursa ile İstanbul, 2017 yılında Avrupa Yeşil 

Başkenti olabilmek için 7 ülkeden 10 rakip şehirle 

yarışacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yeşil 

Başkenti Yarışması'na 2017 yılı için adaylık başvurusunda 

bulundu. Aday listesindeki 12 kent arasında Türkiye'den 

Bursa'nın yanı sıra İstanbul da yer aldı. Büyükşehir 

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa 

Komisyonunun 2010'dan bu yana her yıl çevre dostu şehir 

yaşamını teşvik etmek üzere düzenlendiği ve şimdiye 

kadar Avrupa ülkelerinden 7 şehrin kazandığı Avrupa 

Yeşil Başkenti Yarışması'nın 2017 yılı hazırlıkları sürüyor. 

'Yeşil Başkent' unvanı, diğer Avrupa şehirlerine örnek 

olmanın yanı sıra turizm, iş ve yaşam merkezi olarak da 

kentlerin itibarını pekiştirirken 2017 yarışmasına Türkiye, 

Portekiz, İrlanda, Almanya, Hollanda, Finlandiya, 

Portekiz, Macaristan ve İsveç'ten 12 kent aday oldu. 

Türkiye'den Bursa ve İstanbul'un adaylık dosyaları, konsey 

tarafından kabul edildi. Yarışmanın Bursa ve İstanbul 

dışındaki adayları ise Cascais, Lizbon ve Porto (Portekiz), 

Cork (İrlanda), Essen (Almanya), S-Hertogenbosch ve 

Nijmegen (Hollanda), Lahti (Finlandiya), Pecs 

(Macaristan) ve Umea (İsveç) oldu. Yarışma kapsamında 

aday şehirlerin, kent yaşamını her yönüyle kapsayan 12 

gösterge alanında hazırlanan eylem planları 

değerlendirmeye alınıyor. Yüksek çevresel standartlara 

ulaşma, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma, 

iklim değişikliğine azaltım ve uyum sağlama, yerel ulaşım, 

sürdürülebilir arazi kullanımını içeren yeşil kent alanları, 

dış ortam hava kalitesi, akustik çevrenin kalitesi, atık 

üretimi ve yönetimi, atık su arıtımı, enerji performansı, 

doğa ve biyo çeşitlilik, atık yönetimi, su yönetimi gibi 

konularda bütünleşik çevre yönetimini sağlayan kentler 

ödüle layık görülüyor. 

Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi 

AB Liderleri, Emisyonları 2030'a Kadar Yüzde 40 

Azaltmada Anlaştı 

AB liderlerinin iklim ve enerji zirvesinden, sera gazı 

emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltma 

hedefi çıktı. AB aynı zamanda enerji verimliliğini yüzde 

27 oranında artırmayı ve yenilenebilir kaynakların enerji 

üretimindeki payını da en az yüzde 27'ye çıkarmayı 

hedefliyor. Şu anda AB'de yenilenebilir enerjinin pay 

yüzde 14 civarında. 

Kaynak: Euractiv 

Estonya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek 

Mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk eden Estonya 

Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Türkiye’yi AB 

üyesi ülkeler için stratejik öneme haiz bir ortak olarak 

gördüklerini söyledi ve Türkiye'nin AB üyeliğine 

desteklerini dile getirdi. 

Kaynak: Euractiv 

 


