[ Fakirlik ]
ingilizceogrenmeli.com /index.php/2016/10/19/

FX
[ Yabancı Para ]
If the lira stays above 3.10 and keeps depreciating further, we should expect more pressure on corporates to service their FX debt :
Eğer kur 3.10’un üstünde kalır ve ileride değer kaybederse, firmaların yabancı para borçlarını ödemede daha fazla sıkıntı yaşayabileceğini
beklemeliyiz.

Cycle
[ Döngü ]
Turkey has a history of boom-bust cycles due to low domestic savings and high foreign borrowing :
Türkiye, düşük tasarruf ve yüksek dış borçlanmadan kaynaklanan ani yükseliş ve düşüş döngüleri yaşamaktadır.

Adult
[ Yetişkin ]
Half of US adults are recorded in police facial recognition databases :
ABD’de yetişkinlerin yarısı, polisin yüz tanıma sisteminde kayıtlıdır.

Space Station
[ Uzay İstasyonu ]
Chinese astronauts arrive at Tiangong 2 space station :
Çinli astronotlar, Tiangong 2 uzay istasyonuna ulaştı.

Interference
[ Müdahale ]
Ecuador says it cut WikiLeaks founder’s internet over US election interference :
Ekvator, WikiLeaks kurucusunun internet bağlantısının ABD seçimlerine müdahale ettiği için kesildiğini bildirdi.

Poverty
Climate change could push 122 million more people into poverty :
İklim değişikliği, 122 milyondan fazla kişiyi fakirliğe sürükleyecek.

Comeback
[ Geri Dönüş ]
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Why Phil Collins’ comeback could save pop music ?
Phil Collins’in geri dönüşü neden pop müziği kurtarabilir ?

Mayor
[ Vali ]
Can a millennial mayor save one of the world’s most violent cities?
Y kuşağı vali, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan El Salvador’u kurtarabilir mi?

Overwork
[ Aşırı Çalışma ]
Death from overwork: Japan’s ‘karoshi’ culture blamed for young man’s heart failure :
Aşırı çalışma nedeniyle ölüm : Japon ‘karoshi’ kültürü, genç insanların kalp krizi geçirmesine neden olmakla suçlanıyor.

Victim
[ Kurban ]
More than 70% of migrants travelling through north Africa to Europe have become victims of human trafficking and organ trafficking :
Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya kaçan göçmenlerin %70’i, organ mafyasının ve insan kaçakçılarının kurbanı oluyor.
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