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Flexibility
[ Esneklik ]
We look at data for 33 emerging-market economies from 1997 to 2015 and find that greater exchange-rateflexibility reduces incentives to lend
in dollars.
1997-2015 yılları arasında 33 gelişmekte olan ülke ekonomisini inceledik ve, yüksek seviyedeki döviz kuru esnekliğinin dolar cinsinden borç
vermeyi azalttığını bulduk.

Conference
[ Konferans ]
Fed chair Janet Yellen gave a remarkable speech at a Fed conference in Boston.
FED Başkanı Janet Yellen, Boston’da FED konferansında önemli bir konuşma yaptı.

Scathing
370 top economists publish scathing letter against ‘dangerous, destructive’ Trump :
370 ünlü iktisatçı, ‘tehlikeli, yıkıcı’ Trump’a karşı çok sert bildiri yayımladı.

South Korea
[ Güney Kore ]
South Korea’s president, Park Geun-hye is confronting the most damaging political crisis of her four-year presidency.
Güney Kore cumhurbaşkanı Park Geun-hye, dört yıllık başkanlığındaki en zor politik krizle karşı karşıya kaldı.

Beauty Contest
[ Güzellik Yarışması ]
World’s first albino beauty contest held in Kenya to fight prejudice :
Ön yargılarla mücadele amaçlı dünyanın ilk albino güzellik yarışması Kenya’da yapıldı.

Question
[ Soru ]
‘I deal with tough mathematical questions every day but please don’t ask me to help with Brexit,’ says the world famous physicist :
Dünyanın en ünlü fizikçisi ‘ Her gün çok zor matematik sorularıyla uğraşıyorum fakat Brexit konusunda yardım istemeyin’ dedi.

In-House Lawyer
[ Şirket Avukatı ]
Top managers, aircraft pilots and in-house lawyers are among the highest earners in the UK in 2016 :
2016’da İngiltere’de en yüksek maaşı kazananlar; üst düzey yöneticiler, pilotlar ve şirket avukatlarıdır.

President
[ Başkan ]
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[ Başkan ]
What would the US economy really look like under President Donald Trump?
Başkan Donald Trump’ın yönetiminde ABD ekonomisi nasıl olurdu ?

Baby Powder
[ Bebek Pudrası ]
Does baby powder cause cancer ?
Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?

2/2

