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Prisoner
[ Hükümlü ]
Turkey to release 38,000 prisoners ‘to make room for arrested coup plotters’ :
Türkiye tutuklanan darbeciler için yer yaratmak için 38.000 hükümlüyü serbest
bırakacak.
Kaynak : Independent

Fault
[ Hata ]
Moaning about bad returns on your savings? Stop complaining – it’s your fault that
interest rates are so low :
Tasarruflarınızın düşük getirileri için sızlanıyor musunuz ? Şikayet etmeyi bırakın –
Faizlerin bu kadar düşük olması sizin hatanız.
Kaynak : Independent

Exodus
[ Çıkma ]
World’s biggest banks plotting mass exodus from London after Brexit :
Brexit sonrası dünyanın en büyük bankaları Londra’dan çıkma (çekilme) planları
hazırlıyor.
Kaynak : Independent

Ban
[ Yasaklamak ]
Angela Merkel ally says Germany should ban burqas :
Angela Merkel’in müttefiği, Almanya’nın burkayı yasaklaması gerektiğini söyledi.
Kaynak : Independent

Gilt
[ Tahvil ]
Bank of England finds plenty of sellers as it buys long-dated gilts :
İngiltere Merkez Bankası, uzun vadeli tahvillerini satın alabileceği çok sayıda satıcı
buldu.
Kaynak : CNBC

Drug
[ Uyuşturucu ]
Mexican drug lord Guzman’s son abducted :
Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman’ın oğlu kaçırıldı.
Kaynak : BBC

Deadly
[ Ölümcül ]
Deadly African virus on brink of spreading to Europe and Americas :
Ölümcül Afrika virüsü Avrupa ve Amerika’ya yayılmanın eşiğinde.
Kaynak : Independent
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Wind Farm
[ Rüzgar Santrali ]
World’s largest wind farm to be built off British coast :
Dünyanın en büyük rüzgar santrali İngiliz kıyısına yapılacak.
Kaynak : Independent

Disabled
[ Engelli ]
Benefits rule change forces disabled people to give back vehicles :
Devlet yardımları kanununda değişiklik, engelli insanları araçlarını geri vermeye
zorluyor.
Kaynak : Independent

Tuition Fee
[ Okul Ücreti ]
Curse of tuition fees: half of graduates now back living with parents :
Okul ücretinin laneti: mezunların yarısı şimdi ailelerinin yanına dönüyorlar.
Kaynak : Independent

Forecast
[ Tahmin ]
Moody’s upgrades China’s economic growth forecasts after stimulus :
Moody, teşvikler sonrasında Çin’in ekonomik büyüme tahminlerini yukarı çekti.
Kaynak : CBNC

Economic Growth
[ Ekonomik Büyüme ]
Hillary Clinton’s policies will support US economic growth long term :
Hillary Clinton’ın politikaları, ABD’nin uzun vadeli ekonomik büyümesini
destekleyecektir.
Kaynak : CNBC

Livable
[ Yaşanabilir ]
These are the most livable cities in the world :
Bunlar, dünyadaki en yaşanabilir şehirlerdir.
Kaynak : CNBC

Dissatisfied
[ Tatmin Olmama ]
Don’t try to be happy. We’re programmed to be dissatisfied :
Mutlu olmaya çalışmayın. Tatmin olmamaya programlanmışız.
Kaynak : Guardian
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Mobile Phone
[ Cep Telefonu ]
The risks of mobile phones and Wi-Fi :
Wi-Fi ve cep telefonlarının riskleri.
Kaynak : Guardian

Bridge
[ Köprü ]
China’s awesome new bridge :
Çin’in muhteşem yeni köprüsü.
Kaynak : CNN

Painkiller
[ Ağrı Kesici ]
Have scientists just discovered the ‘perfect’ painkiller? :
Bilimadamları en iyi ağrı kesiciyi buldular mı?
Kaynak : Independent

Fine
[ Cezalandırmak ]
First French Muslim women fined for wearing burkini :
Tesettür mayosu giydiği için ilk Fransız müslüman kadına ceza kesildi.
Kaynak : Independent

Suffering
[ Izdırap ]
The picture which shows the suffering of the children of Aleppo :
Halepli çocuklarının ızdırabını gösteren resim.
Kaynak : Independent

Dinosaur
[ Dinozor ]
The dinosaur that never existed :
Hiçbir zaman varolmamış dinazor.
Kaynak : BBC

According to
[ E göre ]
The best countries in the world, according to the man who’s visited them all :
Bütün ülkeleri gezen adama göre dünyadaki en iyi ülkeler.
Kaynak : Independent

Boyfriend
[ Erkek Arkadaş ]
You need to dump your boyfriend to get better sleep :
Daha iyi uyku için erkek arkadaşınızı yataktan atmak zorundasınız.
Kaynak : Independent
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Sum Up
[ Özetlemek ]
This heartbreaking cartoon sums up the choices for Syrian children :
Bu yürek burkan karikatür Suriyeli çocukların durumunu özetliyor.
Kaynak : Independent

Newspaper
[ Gazete ]
A newspaper defined women by their shoes :
Bir gazete, kadınları ayakkabılarına göre tanımladı.
Kaynak : Independent

Van
[ Kamyonet ]
Man arrested for trying to have sex with van :
Kamyonet ile seks yapmaya çalışan adam tutuklandı.
Kaynak : Independent

Netherland
[ Hollanda ]
Netherlands on brink of banning sale of petrol-fuelled cars :
Hollandalılar, petrollü yakıt kullanan arabaların satışını yasaklamanın eşiğindeler.
Kaynak : Independent

Irrevocable
[ Geri Dönülemez ]
Brexit is ‘irrevocable‘ and negotiations must take place, says Merkel :
Merkel, Brexit’den geri dönülemeyeceğini ve görüşmelerin başlaması gerektiği söyledi.
Kaynak : Independent

Deposit Facility Rate
[ Gecelik Borç Alma Faizi ]
What is the deposit facility rate? :
Gecelik borç alma faizi nedir ?
Kaynak : ECB

Difference
[ Fark ]
What is the difference between nominal and real interest rates? :
Nominal ve reel faiz arasındaki fark nedir ?
Kaynak : ECB

Minimum Reserve Requirement
[ Minimum Rezerv Gereksinimi ]
What are minimum reserve requirements? :
Minimum rezerv gereksinimi nedir ?
Kaynak : ECB
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Investor
[ Yatırımcı ]
One chart shows what investors are dreaming about :
Bir grafik, yatırımcıların neyi hayal ettiğini gösteriyor.
Kaynak : Bloomberg

Ultra-Low
[ Aşırı Düşük ]
Ultra-low and negative rates are costing this bank billions :
Aşırı – düşük ve negatif faizler bu bankaya milyarlara mal oldu.
Kaynak : Cnbc

Nuclear
[ Nükleer ]
Banks are preparing for an ‘economic nuclear winter’ :
Bankalar, ‘ekonominin nükleer kışı’ için hazırlanıyorlar.
Kaynak : Cnbc

Employee
[ Çalışan ]
Amazon will soon launch a program with a 30-hour workweek for select employees :
Amazon, seçtiği çalışanları için haftalık 30 saatlik iş günü programını yakında
başlatacak.
Kaynak : Independent

Mother
[ Anne ]
Beyoncé brings mothers of four black men killed in the US to MTV VMAs :
Beyoncé, Amerika’da öldürülen 4 siyahi gencin annesini MTV ödülleri gecesine getirdi.
Kaynak : Guardian

Delivery
[ Dağıtım ]
Domino’s Pizza to introduce drone delivery service in New Zealand :
Dominos Pizza, Yeni Zelanda’da drone’lu dağıtım hizmetine geçecek.
Kaynak : Independent

Universal Basic Income
[ Evrensel Temel Gelir ]
Finland tests giving every citizen a universal basic income :
Finlandiya, her vatandaşına evrensel temel gelir (yurttaşlık maaşı) vermeyi test ediyor.
Kaynak : Independent
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Ceasefire
[ Ateşkes ]
Permanent ceasefire in Colombia ends one of the world’s longest running conflicts :
Kolombiya’daki kalıcı ateşkes, dünya tarihindeki en uzun çatışmalardan birini
sonlandırdı.
Kaynak : Independent

Journalist
[ Gazeteci ]
Russian journalist critical of Vladimir Putin found dead on his birthday :
Vladimir Putin’i eleştiren Rus gazeteci, doğum gününde ölü bulundu.
Kaynak : Independent

Economy
[ Ekonomi ]
When will our economy get back to normal? :
Ekonomimiz ne zaman normale dönecek ?
Kaynak : Independent

Effect
[ Etki ]
Zika virus could have Alzheimer’s-like effect in adults :
Zika virüsü yetişkinlerde Alzheimer benzeri bir etkiye sahip.
Kaynak : Independent

Cure
[ Tedavi ]
Cure for cancer might accidentally have been found :
Kanserin tedavisi kazayla bulunmuş olabilir.
Kaynak : Independent

Survive
[ Hayatta Kalmak ]
UK economy ‘could not survive‘ without EU labour, warns former minister :
Eski bakan, İngiltere ekonomisinin Avrupa Birliği emek piyasası olmaksızın hayatta
kalamayacağı söyledi
Kaynak : Independent

Company
[ Şirket ]
The 20 companies offering the best work life :
En iyi iş yaşamını sunan 20 şirket.
Kaynak : Independent
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Tax Penalty
[ Vergi Cezası ]
Why Apple has been hit with biggest tax penalty in European history :
Apple neden Avrupa tarihindeki en büyük vergi cezasına çarptırıldı.
Kaynak : Independent

Taxpayer
[ Mükellef ]
Apple is the largest taxpayer in the world :
Apple, dünyanın en büyük vergi mükellefidir.
Kaynak : Cnbc

Fossil
[ Fosil ]
New fossil discovery could help scientists understand how first flying animals evolved :
Yeni keşfedilen fosil, bilim adamlarının ilk uçan hayvanların nasıl evrimleştiğini
anlamalarına yardım edebilir.
Kaynak : Independent

Headscarf
[ Başörtüsü ]
French PM suggests naked breasts represent France better than a headscarf :
Fransa başbakanı, çıplak göğüslerin Fransa’yı başörtüsünden daha iyi temsil ettiğini
söyledi.
Kaynak : Guardian

Alien
[ Uzaylı ]
Aliens may have sent a ‘strong message’ from deep in space, scientists claim :
Bilim adamları, uzaylıların uzayın derinlerinden ‘güçlü bir mesaj’ göndermiş
olabileceklerini iddia etti.
Kaynak : Independent

Speech
[ Konuşma ]
Dogs can understand human speech, scientists discover :
Bilim adamları, köpeklerin insan konuşmasını anlayabileceğini keşfetti.
Kaynak: Independent

Effect
[ Etki ]
Zika virus could have Alzheimer’s-like effect in adults :
Zika virüsü yetişkinlerde Alzheimer benzeri bir etkiye sahip.
Kaynak : Independent
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Cure
[ Tedavi ]
Cure for cancer might accidentally have been found :
Kanserin tedavisi kazayla bulunmuş olabilir.
Kaynak : Independent

Survive
[ Hayatta Kalmak ]
UK economy ‘could not survive‘ without EU labour, warns former minister :
Eski bakan, İngiltere ekonomisinin Avrupa Birliği emek piyasası olmaksızın hayatta
kalamayacağı söyledi
(uyardı).
Kaynak : Independent

Company
[ Şirket ]
The 20 companies offering the best work life :
En iyi iş yaşamını sunan 20 şirket.
Kaynak : Independent

Tax Penalty
[ Vergi Cezası ]
Why Apple has been hit with biggest tax penalty in European history :
Apple neden Avrupa tarihindeki en büyük vergi cezasına çarptırıldı.
Kaynak : Independent

Taxpayer
[ Mükellef ]
Apple is the largest taxpayer in the world :
Apple, dünyanın en büyük vergi mükellefidir.
Kaynak : Cnbc

Fossil
[ Fosil ]
New fossil discovery could help scientists understand how first flying animals evolved :
Yeni keşfedilen fosil, bilim adamlarının ilk uçan hayvanların nasıl evrimleştiğini
anlamalarına yardım edebilir.
Kaynak : Independent

Headscarf
[ Başörtüsü ]
French PM suggests naked breasts represent France better than a headscarf :
Fransa başbakanı, çıplak göğüslerin Fransa’yı başörtüsünden daha iyi temsil ettiğini
söyledi.
Kaynak : Guardian
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Alien
[ Uzaylı ]
Aliens may have sent a ‘strong message’ from deep in space, scientists claim :
Bilim adamları, uzaylıların uzayın derinlerinden ‘güçlü bir mesaj’ göndermiş
olabileceklerini iddia etti.
Kaynak : Independent

Speech
[ Konuşma ]
Dogs can understand human speech, scientists discover :
Bilim adamları, köpeklerin insan konuşmasını anlayabileceğini keşfetti.
Kaynak: Independent

Islamophobia
[ İslamofobi ]
This guide about what to do if you see Islamophobia :
İslamofobi gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini anlatan rehber.
Kaynak : Independent

Tax Avoidance
[ Vergiden Kaçınma ]
Why EU state aid is not the right tool to fight tax avoidance :
Neden Avrupa Birliği devlet yardımları, vergiden kaçınmayla mücadelede doğru araç
değil.
Kaynak : Guardian

Sexting
Cinsel İçerikli Mesaj Gönderme
Sexting concerns raised after more than 2,000 children reported to police :
Cinsel içerikli mesaj göndermeyle ilgili kaygılar, 2000 çocuğun polise bildirilmesi
sonrasında arttı.
Kaynak : Independent

Algorithm
[ Algoritma ]
How algorithms rule our working lives :
Algoritmalar, çalışma hayatımızı nasıl yönetiyor.
Kaynak : Guardian

Friend
[ Arkadaş ]
The best and worst countries in the world for making friends :
Arkadaşlık yapmak için dünyanın en iyi ve en kötü ülkeleri.
Kaynak : Independent
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Disaster
[ Felaket ]
The most dangerous countries in the world for natural disasters :
Doğal felaketler nedeniyle dünyanın en tehlikeli olan ülkeleri.
Kaynak : Independent

Throng
[ Toplanmak ]
Venezuelans throng streets of Caracas :
Venezüellalılar, Caracas sokaklarında toplandılar.
Kaynak : Guardian

Elephant
[ Fil ]
Saving Africa’s elephants :
Afrika fillerinin korunması.
Kaynak : Guardian

Sin
[ Günah ]
Pope Francis says destroying the environment is a sin :
Papa Francis, çevreyi tahrip etmenin günah olduğunu söyledi.
Kaynak : Guardian

Symptom
[ Belirti ]
Going to bed early could be symptom of a heart condition in men :
Yatağa erken gitmek, erkeklerde kalp hastalığının bir belirtisi olabilir.

Clever
[ Zeki ]
‘Fear the Walking Dead’ brings clever characters to screen :
‘Fear the Walking Dead’ dizisi, ekranlara zeki karakterleri taşıyor.
Kaynak : NYD

Sea Cucumber
[ Deniz Hıyarı ]
Drug dealers find a more lucrative trade, sea cucumbers :
Uyuşturucu tacirleri daha karlı bir ticaret buldular, deniz hıyarı :
Kaynak : El Pais

Reserv
[ Rezerv ]
Spain’s disappearing reserves of white gold :
İspanya’nın beyaz altın rezervleri yok oluyor.
Kaynak : El Pais
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Diesel
[ Mazot ]
The slow death of diesel :
Mazotun yavaş ölümü.
Kaynak : Bloomberg

Territory
[ Toprak ]
IS has lost all territory along Syria-Turkey border :
IŞİD, Türkiye-Suriye sınırı boyunca tüm toprağını kaybetti.
Kaynak : Bloomberg

Saudi Arabia
[ Suudi Arabistan ]
Russia and Saudi Arabia to work toward oil-market stability :
Rusya ve Suudi Arabistan, petrol piyasasının istikrarı için birlikte çalışacaklar.
Kaynak : Bloomberg

Movie
[ Film ]
The 15 best-selling movie soundtracks of all time :
Tüm zamanların en fazla satan 15 film müzik albümü.
Kaynak : Independent

Glass-Bottom
[ Cam Tabanlı ]
World’s highest glass-bottomed bridge closes two weeks after opening :
Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü açıldıktan iki hafta sonra kapandı.
Kaynak : Independent

Unravel
[ Bozulmak ]
Barack Obama warns US-UK trade relations could unravel after Brexit :
Obama, Brexit sonrasında ABD-İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerinin bozulabileceği
konusunda uyardı.
Kaynak : Independent

Foreign Exchange
[ Döviz ]
Foreign exchange wars as in military versions, there are no winners :
Döviz savaşları, askeri savaşlar gibi, kazanan yok.
Kaynak : Independent
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Cancer
[ Kanser ]
Scientists develop test that can spot cancer before symptoms are noticeable :
Bilim adamları, belirtileri görünür olmadan önce kanseri tanıyabilen test geliştirdi.
Kaynak : Independent

Cleric
[ İmam ]
Radical cleric sentenced to five years for supporting Isis :
Radikal imam, IŞİD’i desteklediği için beş yılla cezalandırıldı.
Kaynak : Independent

Spaniard
[ İspanyol ]
Three Spaniards arrested with 260 reptiles in luggage :
3 ispanyol, bavullarında 260 sürüngenle yakalandı.
Kaynak : El Pais

Affiliate
[ Bağlı Şirket ]
Spanish affiliate of twitter paid just €110,213 in corporate tax in 2015 :
2015 yılında Twitter’ın ispanyadaki bağlı şirketi, 110.213 euro kurumlar vergisi ödedi.
Kaynak : El Pais

Central Bank
[ Merkez Bankası ]
Turkey’s central bank lowered reserve requirements for banks :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalar için zorunlu rezerv oranını düşürdü.
Kaynak : Bloomberg

Eggplant
[ Patlıcan ]
Durex announced an eggplant flavored condom :
Durex, patlıcan kokulu prezervatifi duyurdu.
Kaynak : CNBC

QE
[ Niceliksel Gevşeme ]
QE reduces lending rates to negative and we are going to expect negative lending rates
until 2021 :
Niceliksel Gevşeme, borç verme faizlerini negatife düşürdü ve biz 2021’e kadar negatif borç
verme faizlerinin devam edeceğini beklemekteyiz.
Kaynak : CNBC

Runway
[ Uçak Pisti ]
Black Lives Matter protesters storm runway at London airport :
Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) protestocuları Londra hava alanında
uçak pistine hücum etti.
Kaynak : Independent
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Eyesight
[ Görme Yetisi ]
Can food really improve your eyesight? :
Yiyecekler görme yetinizi (gücünüzü) gerçekten geliştirebilir mi?
Kaynak : BBC

Charity
[ Yardım Derneği ]
Kabul charity hit by bomb and gun attack :
Kabil yardım derneği bomba ve silahlı saldırı ile vuruldu.
Kaynak : BBC

Spain
[ İspanya ]
Almodóvar’s ‘Julieta’ selected to represent Spain at the Oscars :
Oscar’larda İspanya‘yı Almodóvar’ın ‘Julieta’sı temsil edecek.
Kaynak : El Pais

Multimillionaire
[ Multi Milyoner ]
Multimillionaires on the rise in post-crisis Spain :
Kriz sonrası İspanya’da multi milyoner sayısı arttı.
Kaynak : El Pais

Rich
[ Zengin ]
How to stay rich in Europe :
Avrupa’da nasıl zengin kalınır.
Kaynak : Bloomberg

Migration
[ Göç ]
The global migration to the US :
ABD’ye küresel göç.
Kaynak : Guardian

Human Race
[ İnsan Irkı ]
What the human race cares about, as viewed by Facebook’s trending topics :
Facebook trend konularına göre insan ırkı neyi önemsiyor.
Kaynak : Guardian

Trade
[ Ticaret ]
The transatlantic trade deal TTIP may be dead, but something even worse is coming :
Transatlantik ticaret anlaşması TTIP ölmüş olabilir, fakat daha kötü birşey geliyor
olabilir.
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Kaynak : Guardian

Jail
[ Hapishane ]
Why don’t bankers go to jail? :
Niçin bankerler hapse düşmez ?
Kaynak : Guardian

Denmark
[ Danimarka ]
Denmark buys leaked data to use in tax evasion inquiries :
Danimarka, vergi kaçırma soruşturmasında kullanmak için sızıntı verileri satın aldı.
Kaynak : Guardian

World
[ Dünya ]
How China came to dominate world trade :
Çin nasıl dünya ticaretine hakim oldu.
Kaynak : CNBC

High-Ranking
[ Yüksek Mertebe ]
Investment bank Goldman Sachs has banned its high-ranking employees :
Yatırım bankası Goldman Sachs, yüksek seviyedeki çalışanlarına yasak getirdi.
Kaynak :CNBC

Village
[ Köy ]
Italian village where one in 10 people live beyond 100 years :
Yaşayan her 10 kişiden 1’inin 100 yıldan fazla yaşadığı italyan köyü.
Kaynak : Independent

Burst
[ Patlamak ]
The one trillion dollar auto loan bubble is to burst :
Bir trilyon dolarlık taşıt kredisi balonu patlayacak.
Kaynak : Zero

Market
[ Piyasa ]
What Wall Street expects from the ECB, and how will the market react :
Wall Street, ECB’den ne bekliyor ve piyasa nasıl tepki verecek.
Kaynak : Zero

Give up
[ Bırakmak ]
Europe’s central bank won’t give up on program despite problems :
Avrupa Birliği Merkez Bankası, problemlere rağmen programı bırakmayacak.
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Kaynak : CNBC

Fee
[ Harç ]
Students are protesting against higher education fees :
Öğrenciler, yüksek öğrenim harçlarına karşı protesto gerçekleştiriyor.
Kaynak : Independent

Do
[ Yapmak ]
What did quantitative easing do to the stock market? :
Niceliksel genişleme, hisse senedi piyasalarında ne yaptı ?
Kaynak : Trendshare

Bond
[ Tahvil ]
Stocks rise as investors expect the ECB to extend bond-buying :
Hisse seneti fiyatları, yatırımcıların ECB’nin tahvil satın alım programını uzatacağı
beklentisiyle arttı.
Kaynak : CNBC

Society
[ Dernek ]
Thousands of people have left the Church of Denmark following a nationwide
advertising campaign by the country’s atheist society :
Binlerce insan Danimarka kilisesinden, ülkenin ateist derneğinin ülke çapında
gerçekleştirdiği tanıtım kampanyası sonrası ayrıldı.
Kaynak : Independent

Tourist
[ Turist ]
Eight Chinese tourists charged £3,300 for meal at restaurant :
8 Çinli turist, restoranda 3.300 sterlin ödedi.
Kaynak : Independent

Neuroscientist
[ Nörolog ]
He calls for end to ‘cruel’ brain tests on primates by neuroscientists :
O, nörologlar tarafından maymungiller üzerinde yapılan ‘zalimce’ beyin testlerinin
sonlandırılması için çağrı yaptı.
Kaynak : Independent

Equilibrium
[ Denge ]
What is the Nash equilibrium and why does it matter? :
Nash dengesi nedir ve niçin önemlidir ?
Kaynak : Economist
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Raise
[ Artırmak ]
FED wants to raise rates when? :
FED, ne zaman faiz oranlarını artırmak istiyor ?
Kaynak : Zero

Dream
[ Rüya ]
Dreams may help us remember things we value :
Rüyalar, değer verdiğimiz şeyleri hatırlamamızda bize yardımcı olabilir.
Kaynak : Independent

Worker
[ İşçi ]
Saudi Arabia cannot pay its workers – but yet continues to fund a war in Yemen :
Suudi Arabistan, işçilerine ödeme yapamıyor – fakat hala Yemen’de savaşı fonlamaya
çalışıyor.
Kaynak : Independent

Boo
[ Islıklamak ]
Italian football fans give Nazi salute and boo Israel national anthem :
İtalyan futbol taraftarları Nazi selamı verdi ve İsrail milli marşını ıslıkladı.
Kaynak : Independent

Nearly
[ Yaklaşık ]
Anti-depressants given to children soar by nearly 30 per cent in 10 years :
Çocuklara verilen anti – depresanlar son 10 yılda yaklaşık %30 arttı.
Kaynak : Independent

Developing Countries
[ Gelişmekte Olan Ülkeler ]
Developing countries could lose up to €385 million (£323 million) per year without UK
trade deals following Brexit:
Gelişmekte olan ülkeler, Brexit sonrası İngiltereyle ticaret anlaşmalarının bitmesiyle
yıllık 385 milyon euro kaybedebilirler.
Kaynak : Independent

Kurdish
[ Kürt ]
Kurdish ‘Angelina Jolie’ killed fighting Isis :
Kürt ‘Angelina Jolie, IŞİD’le savaşırken öldürüldü.
Kaynak : Independent
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London
[ Londra ]
London is on its way to becoming Europe’s most boring capital :
Londra, Avrupa’nın en sıkıcı başkenti olma yolunda.
Kaynak : Independent

Siberia
[ Sibirya ]
Russia investigating mystery of Siberia‘s blood red river :
Rusya, Sibirya‘daki kan kırmızı nehrin gizemini araştırıyor.
Kaynak : Independent

Guilty
[ Suçlu ]
If they find me guilty of corruption, I’ll walk to the police station myself :
Eğer beni rüşvetten suçlu bulurlarsa, Kendi ayaklarımla polis merkezine gideceğim.

Stalemate
[ Çıkmaz ]
IMF boosts Spain’s short-term economic growth forecast despite nine-month political
stalemate :
IMF, dokuz aylık politik çıkmaza rağmen İspanya’nın kısa vadeli ekonomik büyüme
tahminini artırdı.

Suicide
[ İntihar ]
What can Spain do to tackle its growing suicide problem?
İspanya, artan intihar problemini önlemek için ne yapabilir ?

Oil
[ Petrol ]
There’s an oil glut, but there’s also an oil risk :
Petrol bolluğu var, fakat aynı zamanda petrolde risk var.

BOJ
[ Japon Merkez Bankası ]
All eyes are on BOJ as negative rates are expected to make a comeback :
Negatif faiz oranlarına geri dönmesi beklentisi nedeniyle tüm gözler Japon Merkez
Bankasına çevrildi.

Haze
[ Duman ]
Toxic haze in Asia killed 100,000 :
Toksik duman, Asya’da 100.000 kişiyi öldürdü.
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Best
[ En İyi ]
Game of Thrones wins best drama at Emmys 2016 :
Game of Thrones, Emmy 2016’da en iyi drama ödülünü kazandı.

Road
[ Yol ]
If cyclists want to stay safe on the roads, then they need to respect motorists :
Eğer bisikletliler yollarda güvende kalmak istiyorlarsa, motorlu araç sürücülerine saygı
duymak zorundalar.

Virgin
[ Bakire ]
Japan government has a worrying number of virgins :
Japon hükümeti, ülkedeki bakire sayısından endişe duyuyor.

Influence
[ Etki ]
The US and Russia have less influence in Syria than they think :
ABD ve Rusya, Suriye’de düşündüklerinden daha az etkiye sahipler.

Against
[ E Karşı ]
Why the dollar could weaken against the yen ? :
Niçin dolar yen’e karşı değer kaybedebilir ?

Job
[ İş ]
Looking for a job in Spain? Start by forgetting the employment pages :
İspanya’da iş mi arıyorsunuz ? Kariyer sayfalarını unutarak başlayın.

Council
[ Belediye Meclisi ]
Every council should be forced to collect food waste :
Her belediye meclisi, yemek artıklarını toplamaya zorlanacak.

Underground
[ Yeraltı ]
He claims to have found Hitler’s hidden nuclear bombs in underground tunnels :
O, yeraltı tünellerinde Hitler’in gizli nükleer bombalarını bulduğunu iddia etti.

Scam
[ Dolandırıcılık ]
Financial scam takes place ‘every 15 seconds’ in UK :
İngiltere’de her 15 saniyede bir finansal dolandırıcılık gerçekleşiyor.

Smoker
[ Sigara İçen ]
Number of smokers in England falls :
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İngiltere’de sigara içenlerin sayısı azalıyor.

Chair
[ Başkan ]
If you were the Fed Chair, what would you do?
Fed Başkanının yerinde olsaydınız ne yapardınız ?

Investigation
[ Soruşturma ]
European Union launches investigations into new tax deals in Poland and Luxembourg
:
Avrupa Birliği, Polonya ve Lüksemburg’un yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili soruşturma
başlattı.

Refusal
[ Red etmek ]
A young Muslim woman living in the Valencia has been missing classes for a week
over her refusal to remove her headscarf.
Valensiya’da yaşayan genç müslüman kadın, başörtüsünü çıkartmayı red ettiği için bir
haftadır derslere girmiyor.

Qatar
[ Katar ]
Qatar dells $1.26 billion in local bonds as it wrestles deficit :
Katar, bütçe açığıyla mücadele etmek için 1.26 milyar dolarlık tahvil sattı.

Introvert
[ İçe Kapanık ]
How introverts can succeed in a world of extroverts? :
İçe kapanık insanlar dışa dönüklerin dünyasında nasıl başarılı olabilir?

Name
[ İsim ]
Change your name to get a job? :
İşe girmek için isminizi değiştirir misiniz?

Pigeon
[ Güvercin ]
Pigeons love to hear bad news :
Güvercinler kötü haber duymayı seviyorlar.

Migrant
[ Göçmen ]
Migrants flee burning Greek camp :
Göçmenler yanan Yunan kampındaki kaçtı.

Seige
[ Kuşatma ]
The other Aleppos: cities under seige the world has forgotten :
Diğer Halep’ler: Dünyanın unuttuğu kuşatma altındaki şehirler.
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Sue
[ Dava Açmak ]
Jim Carrey sued for death of ex-girlfriend Cathriona White :
Jim Carrey, eski sevgilisi Cathriona White’ın ölümü nedeniyle dava açıldı.

Suspect
[ Şüpheli ]
Bombing suspect‘s ‘personality changed after visits to Pakistan and Afghanistan’ :
New York bombalama eylemi şüphelisinin karakteri Afganistan ve Pakistan
ziyaretlerinden sonra değişti.

Blame
[ Suçlamak ]
US blames Russia for deadly air strike on aid convoy :
ABD, Rusya’yı yardım konvoyuna ölümcül hava saldırısında bulunmakla suçladı.

Neoliberalism
[ Neoliberalizm ]
I’ve always treated neoliberalism as a political project carried out by the corporate
capitalist class as they felt intensely threatened both politically and economically
towards the end of the 1960s.
Ben her zaman neoliberalizmi, 1960’ların sonuna doğru şirketleşmiş kapitalist sınıfın
kendisini hem politik hem de ekonomik olarak tehdit altında görmesi nedeniyle
gerçekleştirdiği politik bir proje olarak analiz etmekteyim.

Yield Curve
[ Getiri Eğrisi ]
New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative
Monetary Easing with Yield Curve Control” :
Parasal genişlemeyi kuvvetlendirmek için yeni sistem : Getiri eğrisinin kontrolüyle
niteliksel ve niceliksel parasal genişleme

State of Emergency
[ Olağanüstü Hal ]
State of emergency declared after man shot in protests over death of Keith Lamont
Scott :
Keith Lamont Scott’un ölümünün protesto edilmesi sırasında bir kişinin vurulması
üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Endorphin
[ Endorfin ]
Watching sad films boosts endorphin levels in your brain :
Üzücü filmler seyretmek beyindeki endorfin seviyesini yükseltiyor.

Divorce
[ Boşanma ]
Angelina Jolie files for divorce from Brad Pitt :
Angelina Jolie Brad Pitt’ten boşanmak için dava açtı.
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White
[ Beyaz ]
Little white lies :
Küçük beyaz yalanlar.

Secret
[ Sır ]
Survival secret of ‘earth’s hardiest animal’ revealed :
Dünyanın en dayanıklı hayvanının yaşam sırrı ortaya çıktı.

Groundbreaking
[ Ezber Bozan ]
World leaders sign groundbreaking UN declaration to tackle ‘biggest global health
threat’:
Dünya liderleri, ‘en büyük küresel sağlık tehdidi’ni durdurmak için ezber bozan
Birleşmiş Milletler deklarasyonuna imza attı.

Raid
[ Saldırı ]
Syria air raid ‘kills five medical workers near Aleppo’ :
Suriye hava saldırısı ‘ Halep yakınında 5 sağlık çalışanı öldü.’.

Control Freak
[ Kontrol Delisi ]
Bank of Japan criticized for behaving like ‘control freak’:
Japonya Merkez Bankası, ‘kontrol delisi‘ gibi davranmakla eleştirildi.

Smart
[ Zeki ]
Men who marry smart women live longer :
Zeki kadınlarla evli erkekler daha uzun yaşıyor.

Belief
[ İnanç ]
Brad Pitt Angelina Jolie divorce destroys belief in ‘golden couples’ :
Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin boşanması “altın çiftler” e olan inancı yıktı.

Aim
[ Amaçlamak ]
Zuckerberg aims to tackle all disease :
Zuckerberg tüm hastalıkların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Racist
[ Irkçı ]
Ghana’s problem with ‘racist‘ Gandhi :
Gana’nın “ırkçı” Gandi ile sorunu.

Bald
[ Kel ]
The benefits of going bald :
Kel olmanın faydaları.
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Grant
[ Onaylanmak ]
More than 800 immigrants mistakenly granted American citizenship :
800 den fazla göçmenin Amerikan vatandaşlığı yanlışlıkla onaylandı.

Military
[ Askeri ]
Taiwan asks Google to blur out images of military buildings :
Tayvan Google’dan askeri binaların görüntülerini flulaştırmasını istedi.

Strategist
[ Stratejist ]
Yellen is afraid of Donald Trump, strategist says :
Stratejistler, Yellen’in Donald Trump’tan korktuğunu söylüyorlar.

Revamp
[ Yenilenmiş ]
Bank of Japan sets bond-rate target in policy revamp :
Japon Merkez Bankası, yenilenmiş politikasında uzun vadeli tahvil faiz oranını
hedefleyecek.

Bacteria
[ Bakteri ]
Using bacteria to clean up oil :
Petrolü temizlemek için bakteri kullanmak.

Accent
[ Aksan ]
Where does Canada’s accent come from?
Kanada’nın aksanı nereden geliyor?

Aggressive
[ Kavgacı ]
Why small dogs are so aggressive?
Küçük köpekler neden çok kavgacı?

Resistance
[ Direnç ]
Antibiotic resistance is the global challenge – we must act now :
Antibiyotiklere direnç, küresel bir problemdir – Şimdi harekete geçmek zorundayız.

Captain
[ Kaptan ]
British pilot becomes world’s youngest ever commercial airline captain :
İngiliz pilot dünyanın şimdiye kadarki en genç ticari havayolu şirketi kaptanı oldu.

Legend
[ Efsane ]
Golf legend Arnold Palmer dies at 87 :
Golf efsanesi Arnold Palmer 87 yaşında öldü.

Brain
[ Beyin ]
The scientist who grows tiny human brains in a lab :
Laboratuvarda minik insan beyni yetiştiren bilim adamı.
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Abandoned
[ Terk Edilmiş ]
The abandoned Italian village revived by migrants :
Terk edilmiş İtalyan kasabasını göçmenler yeniden canlandırdı.

Fiscal Crisis
[ Mali Kriz ]
The Central Bank’s balance sheet in a fiscal crisis :
Mali krizlerde merkez bankası bilançoları.

Money
[ Para ]
How banks create money ?
Bankalar nasıl para yaratır ?

Transmission
[ Aktarım ]
Transmission of Quantitative Easing, The Role of Central Bank Reserves :
Niceliksel Genişleme aktarımı, Merkez Bankası rezervlerinin rolü.

Bedsheet
[ Yatak Çarşafı ]
The prison where it is ‘easier to get drugs than bedsheets’ :
Uyuşturucunun yatak çarşafından daha kolay bulunduğu hapishane.

Fact
[ Gerçek ]
18 facts that you didn’t know about Google, on its 18th birthday :
18. doğum gününde Google hakkında bilmediğiniz 18 gerçek.

Space
[ Uzay ]
I think the human race has no future if it doesn’t go to space :
İnsan türü uzaya gidemezse,gelecekte var olmayacağını düşünüyorum.

Ease
[ Hafifletmek ]
Saudi Arabia injects $5.3 billion into banks to ease crunch :
Suudi Arabistan, krizi hafifletmek için bankalara 5.3 milyar dolar verecek.

Train
[ Tren ]
China is developing a train that can go 310 miles an hour in any weather :
Çin, her türlü havada saatte 310 mil hızla gidebilecek tren geliştiriyor.

Climate change
[ İklim Değişikliği ]
Johnson promotes space travel as solution for climate change :
Johnson, iklim değişikliğine çözüm olarak uzay seyahatini teşvik edecek.

Biggest
[ En büyük ]
China is the biggest threat to the global economy :
Çin, küresel ekonomi için en büyük tehdittir.
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Narcissist
[ Narsist ]
Those taking selfies with Hillary Clinton aren’t narcissists :
Hillary Clinton ile selfie çekenler narsist değildir.

Exploitative
[ Sömürücü ]
We can’t transform our exploitative agricultural system through consumer choice :
Biz, tüketici tercihleri yoluyla sömürücü tarımsal sistemi değiştiremeyiz.

Criminal
[ Suçlu ]
The criminals making millions from illegal wildlife trafficking :
Suçlular, yasa dışı vahşi yaşam ticaretinden milyonlar kazanıyor.

Creature
[ Yaratık ]
The creatures that can survive without water for years :
Yıllarca susuz yaşayabilen canlılar.

Toilet seat
[ Klozet Kapağı ]
Can you guess what’s 11,000 times dirtier than a toilet seat? :
Bir klozet kapağından 11.000 kere daha kirli olan nedir, tahmin edebilir misiniz?

Population
[ Nüfus ]
Health of more than 90% of world’s population affected by air pollution :
Dünya nüfusunun %90’dan fazlasının sağlığı hava kirliliğinden etkileniyor.

Private
[ Özel Sektör ]
The private debt crisis :
Özel sektör borç krizi.

Bonus
[ İkramiye ]
Saudi stocks drop most in world after kingdom cuts pay, bonuses :
Kralın ödemelerde ve ikramiyelerde kesinti yapması sonrasında Suudi hisse senetleri tüm dünyada düştü.

Side effect
[ Yan Etki ]
Draghi says low rates for a very long time have side effects :
Draghi, oldukça uzun bir süreli düşük faiz politikasının yan etkileri olacağını söyledi.

Rest
[ Dinlenmek ]
How being alone may be the key to rest :
Yalnızlık nasıl dinlenmenin anahtarı olabilir.

When
[ Ne Zaman ]
When is Google’s birthday? Surely Google knows :
Google’ın doğum günü ne zaman ? Gerçekten Google’ı tanıyor musunuz ?

Massacre
[ Katliam ]
The ashes of the Ayotzinapa massacre :
Ayotzinapa katliamının külleri.
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Promoter
[ Menajer ]
Promoter behind Madrid Arena tragedy given four-year jail sentence :
Madrid Arena trajedisinin arkasındaki menajere 4 yıl hapis cezası verildi.

Vegetarian
[ Vejetaryan ]
What if the world went vegetarian? :
Ya dünya vejeteryan olursa?

Deposit
[ Mevduat ]
When the Fed buys private sector assets from investors, it not only creates new deposits, it creates new reserves
:
FED, yatırımcılardan özel sektör tahvillerini satın aldığında sadece yeni mevduat yaratmaz ayrıca yeni rezerv de
yaratır.

Housing Bubble
[ Emlak Balonu ]
Vancouver named as the financial center with the world’s riskiest housing bubble :
Vancouver, dünyanın en tehlikeli emlak balonuna sahip finansal merkez olarak görülüyor.

Book
[ Kitap ]
10 books banned in America this year :
Bu yıl Amerika’da yasaklanan 10 kitap.

Loan
[ Kredi ]
How bank reserves make the gap between deposits and loans disappear :
Bankalar nasıl mevduat ile krediler arasındaki açığı ortadan kaldırıyor.

Post-Doctoral Fellowships
[ Doktora Sonrası Burs ]
In 2017 the AXA Research Fund will be proposing 25 Post-Doctoral Fellowships to outstanding researchers :
2017 yılında AXA Araştırma Fonu, seçkin araştırmacılara 25 Doktora-Sonrası Burs sunuyor olacak.

Cybercrime
[ Siber Suç ]
The 2016 trends in cybercrime :
Siber suçlarda 2016 trendleri.

Acne
[ Akne ]
Acne sufferers live longer, research suggests :
Bilim adamları iddia ediyor, akne hastaları daha uzun yaşıyor.

Plan
[ Plan ]
The new plan to take us to Mars :
Bizi Mars’a götürecek yeni plan.

Prize
[ Ödül ]
Former Israeli PM and Nobel Peace Prize winner dies at 93 :
Nobel barış ödülü sahibi İsrail’in eski başbakanı 93 yaşında öldü.
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Money Laundering
[ Para Aklama ]
The European Commission has announced it will tighten anti-money laundering rules :
Avrupa Birliği Komisyonu, anti para aklama kanunlarını sıklaştıracağını bildirdi.
Statue
[ Heykel ]
Calls for Barcelona statue of Columbus to be removed :
Barselonadaki Colomb heykelinin kaldırılması için çağrı yapıldı.
Strain
[ Sıkıntı ]
Saudi Arabia is showing signs of financial strain :
Suudi Arabistan finansal sıkıntı sinyalleri veriyor.
Heart Disease
[ Kalp Hastalığı ]
Eating a Mediterranean diet ‘could help lower risk of heart disease’ :
Akdeniz dieti uygulamak ‘kalp hastalığı riskini düşürebilir’.
Sex
[ Seks ]
Middle-aged women can enjoy sex more as they get older :
Orta yaştaki kadınlar yaşlandıkça seksten daha fazla zevk alıyor.
Natural gas
[ Doğal Gaz ]
Could natural gas-powered trucks be an answer to China’s smog problem?
Doğal gazla çalışan kamyonlar Çin’in hava kirliliği problemine çözüm olabilir mi ?
Rally
[ Ralli yapmak ]
European stocks rally as historic OPEC deal pushes oil stocks higher :
Tarihi OPEC anlaşmasının petrol hisselerini yükseltmesi sonrasında Avrupa hisseleri ralli
yapıyor.
Subsidy
[ Sübvansiyon ]
Are interest payments to the FED a subsidy to banks? :
FED’in faiz ödemeleri bankalara bir sübvansiyon mudur ?
Time
[ Zaman ]
Is it time for the FED to contract its balance sheet?
FED için bilançosunu küçültme zamanı mı ?

27

1000 YDS İngilizce Kelime |YDS İngilizceKelime| YDS Kelime | ingilizceogrenmeli.com

Pill
[ Hap ]
The pill is linked to depression – and doctors can no longer ignore it :
Haplar depresyona yol açıyor – ve doktorlar bunu uzun süre görmezden gelemezler.

Era
[ Dönem ]
Children of Thatcher era have half the wealth of the previous generation :
Thatcher döneminin çocukları önceki neslin servetinin yarısına sahip.

Referendum
[ Referandum ]
Colombia referendum; “Voters reject peace deal with Farc guerrillas” :
Kolombiya referandumu; Oy verenler, FARC gerillalarıyla barış antlaşmasını red etti”.

Scorpion
[ Akrep ]
This ‘scorpion‘ has a hidden superpower :
Bu “akrep” gizli bir süpergüce sahip.

Breastfeeding
[ Emzirme ]
Husband punches wife for breastfeeding in front of male doctor:
Kocası, erkek doktorun önünde emzirdiği için karısını yumrukladı.

America
[ Amerika ]
‘White people did not make America and this is not your country’ :
“Amerika‘yı beyaz insanlar kurmadı ve burası sizin ülkeniz değil”

Review
[ İnceleme ]
Book review, money changes everything :
Kitap incelemesi, para herşeyi değiştirir.

Autism
[ Otizm ]
After saying he has ‘no friends’, boy with autism receives hundreds of letters :
Otizmli çocuk “hiç arkadaşım yok” dedikten sonra, yüzlerce mektup aldı.

Strong
[ Güçlü ]
8 signs you’re in a strong relationship — even if it doesn’t feel like :
Öyle hissettirmese de güçlü bir ilişkiniz olduğunun 8 işareti.

28

1000 YDS İngilizce Kelime |YDS İngilizceKelime| YDS Kelime | ingilizceogrenmeli.com

Free
[ Bedava ]
EU plan to give free Interrail pass to every 18-year-old in Europe on their birthday :
Avrupa Birliği, Avrupa’da 18 inci yaş gününü kutlayan herkese bedava Interrail bileti
vermeyi düşünüyor.

Campaign – Kampanya
[ Kampanya ]
Trump campaign faces biggest crisis yet after tax documents published :
Trump’ın kampanyası, geçmiş yıllara ait vergi dökümanlarının yayımlanması
sonrasında şimdiye kadar ki en büyük
krizle karşı karşıya kaldı.

Panic
[ Panik ]
Deutsche Bank is not Europe’s Lehman, In the last few days, panic about Deutsche
Bank has intensified :
Deutsche Bank, Avrupa’nın Lehman’ı olmayacak, Son bir kaç günde, Deutsche Bank’a
ilişkin panik daha da arttı.

Act
[ Yasa ]
Ten billion has become a big number in banking since the Dodd-Frank Act of 2010 :
2010 tarihli Dodd-Frank yasasından beri bankacılıkta 10 milyar büyük bir sayı olmuştur.

Optional
[ İsteğe Bağlı ]
Donald Trump is a 1%er. Paying taxes is optional to people like him :
Donald Trump 1%’lik gruptandır. Vegileri ödemek, onun gibi insanlar için isteğe
bağlıdır.

Donkey
[ Eşek ]
Why is China buying so many donkeys?
Çin neden bu kadar çok eşek alıyor?

Mother Tongue
[ Ana Dil ]
We are more rational when we don’t process information in our mother tongue :
Anadilimizde bilgiyi işlemediğimiz zaman daha mantıklı oluyoruz.

Announcement
[ Duyuru ]
Bank of Japan’s (BOJ) policy announcement had two main parts:
Japon Merkez Bankası’nın politika duyurusu iki temel parçadan oluşmaktadır.
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Free Trade
[ Serbest Ticaret ]
The idea behind free trade was to protect the poor against the rich :
Serbest ticaretin arkasındaki düşünce, zenginin karşısında fakiri korumaktı.

Trailer
[ Römork ]
Debt finished my big-city dreams. Now, I live in a trailer in rural Virginia :
Borç, beni büyük-şehir düşümü bitirdi. Şimdi, Virginia kırsalında bir römorkta
yaşıyorum.

Nobel Prize
[ Nobel Ödülü ]
Nobel Prize in physics given to scientists who ‘revealed the secrets of exotic matter’ :
Fizik alanındaki Nobel Ödülü, ‘egzotik maddenin gizemini ortaya çıkaran’ bilim
adamlarına verildi.

Secretly
[ Gizlice ]
Yahoo secretly monitored emails on behalf of the US government :
Yahoo, Amerika devleti adına gizlice e-postaları izlemiş.

Financial Asset
[ Finansal Varlık ]
How did the US acquire over 80 trillion financial assets in spite of a persistently low national saving rate?
Sürekli düşük ulusal tasarruf oranlarına rağmen ABD nasıl 80 trilyonun üzerinde finansal varlığa sahip oldu ?

Milestone
[ Dönüm Noktası ]
A milestone for carbon dioxide in the atmosphere :
Atmosferdeki karbondioksit için dönüm noktası.

Loss
[ Zarar ]
How a simple tax rule let Donald Trump turn a $916 million loss into a plus :
Nasıl basit bir vergi kuralı Donald Trump’ın 916 milyon dolarlık zararını artıya geçirmesini sağladı.

Topology
[ Topoloji ]
What is topology? Nobel member uses cinnamon bun, bagel and pretzel to explain :
Topoloji nedir ? Nobel adayı bunu açıklamak için tarçın rulosu, simit ve çubuk kraker kullanıyor.

Global Temperature
[ Küresel Sıcaklık ]
The global temperature has increased to a level not seen for 115,000 years :
Küresel sıcaklık, 115.000 yıldır görülmeyen bir düzeye çıktı.

Worst
[ En Kötü ]
The best – and worst – sex scenes in video game history :
Video oyunları tarihindeki en iyi ve en kötü seks sahneleri.
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Smart
[ Zekilik ]
Trump thinks not paying taxes is smart. But it’s a threat to democracy :
Trump, vergi ödememenin zekilik olduğunu düşünüyor. Fakat bu demokrasi için bir tehdit.

Peshmerga
[ Peşmerge ]
Iraqi Kurdish peshmerga ask UK for help against Isis chemical attack :
Irak Kürt peşmergesi, IŞİD’in kimysal saldırısına karşı ingiltere’den yardım istedi.

Host
[ Konuk Etmek ]
Ten countries host more than half of world’s refugees :
Dünyadaki mültecilerin yarıdan fazlası 10 ülke tarafından konuk ediliyor.

Trillion
[ Trilyon ]
Global debt balloons to all-time high of $152 trillion, IMF warns :
Küresel borç balonu 152 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesinde, IMF uyardı.

Bank of England
[ İngiltere Merkez Bankası ]
Theresa May might have just started a war with the Bank of England :
Theresa May, İngiltere Merkez Bankasıyla savaşa girmiş olabilir.

As soon as possible
[En kısa zamanda ]
We want to see an end to QE in its current form as soon as possible.
En kısa zamanda, QE’in mevcut uygulamasının sonlandırılmasını görmek istiyoruz.

India
[ Hindistan ]
8 things you probably didn’t know about India :
Hindistan hakkında büyük bir ihtimalle bilmediğiniz 8 şey.

Stuck in
[ Saplanmak ]
We could be stuck in a new longer-run equilibrium characterized by sluggish growth :
Biz, yavaş büyüme temelli yeni uzun dönem dengesine saplanabiliriz.

Socialism
[ Sosyalizm ]
Democracy. Capitalism. Socialism. Choose any three of the above :
Demokrasi, Kapitalizm, Sosyalizm. Yukarıdakilerden birini seçin.

Bond Price
[ Tahvil Fiyatı ]
Why did the oil price declines affect bond prices of non-energy companies? :
Niçin petrol fiyatlarındaki düşüşler enerji-dışı firmaların tahvil fiyatlarını etkiledi ?

Racist
[ Irkçı ]
‘Don’t call me racist‘: Rudd defends controversial immigration speech :
Rudd, tartışmalı göçmenlik konuşmasını savunarak ‘Bana ırkçı demeyin’ dedi.

bn – billion
[ Milyar ]
Brexit: Leaving the single market could cost UK £40bn per year and 70,000 jobs :
Brexit: İngiltere’ye ortak pazardan çıkmanın maliyeti yıllık 40 milyar sterlin ve 70.000 işsiz.
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Climate
[ İklim ]
Donald Trump is a ‘threat to the planet’, says world-leading climate change scientist :
Dünyaca ünlü iklim değişikliği profesörü, ‘Donald Trump, gezegen için bir tehditdir’ dedi.

Shutdown
[ Kapatma ]
Global economy loses billions from internet shutdowns :
Küresel ekonomi, internet kapatmaları nedeniyle milyarlar kaybetti.

Spend
[ Harcamak ]
Would you spend half your annual salary on an iPhone?
Yıllık maaşınızın yarısını iPhone için harcar mısınız ?

Tight
[ Sıklaştırmak ]
The US Federal Reserve must rethink how it tightens monetary policy :
Amerikan Merkez Bankası, para politikasını nasıl sıklaştıracağını yeniden düşünmelidir.

Euro Zone
[ Avrupa Bölgesi ]
Nobel laureate Stiglitz sees Italy, others leaving euro zone in coming years
Nobel ödüllü Stiglitz, İtalya’yı önümüzdeki yıllarda avrupa bölgesinden ayrılacak diğer ülke olarak görüyor.

Worldwide
[ Dünya Çapında ]
Deutsche Bank agrees to cut 9,000 jobs worldwide :
Deutsche Bank, dünya çapında 9.000 kişinin işine son vermeye karar verdi.

Protectionism
[ Korumacılık ]
Obama says protectionism no answer to inequalities of globalization
Obama, korumacılığın küreselleşmenin yarattığı eşitsizliklere çözüm getirmediğini söyledi.

Peace
[ Barış ]
Colombia needs a plan B for peace :
Kolombiya’nın barış için B planına ihtiyacı var.

Uncertainty
[ Belirsizlik ]
The uncertainty for us is really an issue, because it impacts directly on economies of developing countries, and
almost always negatively :
Belirsizlik bizim için ciddi bir konudur, çünkü o gelişmekte olan ülkeleri doğrudan ve neredeyse olumsuz etkiler.

Financial Intermediaries
[ Finansal Aracılar ]
If you have negative interest rates, and stay too long, a number of the financial intermediaries drop out :
Eğer negatif faiz oranlarına sahipseniz ve uzun zaman bu durum değişmezse, çok sayıda finansal aracı yok olur.

Secular
[ Uzun Süreli ]
The euro area’s secular stagnation. A post-Keynesian perspective :
Euro bölgesindeki uzun süreli ekonomik durgunluk . Post-Keynesyen perspektif.
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Transform
[ Dönüştürmek ]
Five megachanges that could transform the world :
Dünyayı dönüştürebilecek beş mega-değişiklik.

Civil Servant
[ Memur ]
Retiring at age 36: A civil servant’s dream?
36 yaşında emekli olmak : Kamu personelinin rüyası ?

Homework
[ Ev Ödevi ]
Why are Spanish infants doing 10 hours of homework a week? :
Niçin ispanyol çocuklar haftada 10 saat ev ödevi yapıyorlar ?

Peak
[ Zirve ]
Global demand for energy will peak in 2030, says World Energy Council :
Dünya Enerji Konseyi, küresel enerji talebinin 2030 yılında zirve yapacağını söyledi.

Financial Asset
[ Finansal Varlık ]
Who controls financial assets and decides where the money is invested?
Finansal varlıkları kim kontrol ediyor ve paranın nereye yatırılacağına kim karar veriyor ?

Cartoon
[ Karikatür ]
30 years in Independent cartoons, So much more than a thousand words :
Independent karikatürlerinin 30 yılı, Binlerce kelimeden çok daha fazlası.

Calamity
[ Felaket ]
There is no doubt that a calamity or a problem in China would have very serious repercussions for the global
economy :
Çin’deki problemin veya felaketin hiç şüphesiz küresel ekonomi için ciddi yansımaları olacaktır.

Progressive
[ Artan Oranlı ]
A first step to progressive consumption taxes :
Artan oranlı tüketim vergileri için ilk adım.

Philippines
[ Filipinler ]
How internet connectivity is driving economic growth in the Philippines :
Filipinlerde internet bağlantıları nasıl ekonomik büyümeyi artırıyor.

Urgency
[ Acele ]
Fed rate hike in December? Chicago Fed President Charles Evans says there’s no urgency :
Aralıkta FED faizi artıracak mı ? Chicago FED Başkanı Charles Evans, acele olmadığını söyledi.

Poll
[ Oylama]
Poll: If you were the Fed Chair, what would you do?
Oylama : FED Başkanı olsaydınız, ne yapardınız ?
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Champagne
[ Şampanya ]
From diamonds to gold and now CHAMPAGNE: The super luxury ingredients you can put on your FACE to help
you look younger :
Elmaslardan altına ve şimdi şampanya: Daha genç görünmenize yardım etmesi için süper lüks malzemeleri
yüzünüze koyabilirsiniz.

Vegetarian
[ Vejetaryen ]
Rise of the (would-be) vegetarians: Growing numbers of meat eaters choosing a more plant-based diet in an
attempt to stay healthy :
Vejetaryenlerin yükselişi: sağlıklı kalmak için bitkisel beslenme ağırlıklı diyeti daha çok tercih eden etçillerin
sayısı artıyor.

Neighbourhood
[ Mahalle ]
Streets without shops: how apps are transforming our local neighbourhoods :
Dükkansız sokaklar: uygulamalar mahallelerimizi nasıl dönüştürüyor.

Credit Card
[ Kredi Kartı ]
The smart city where your face is your credit card :
Yüzünüzün kredi kartı olduğu akıllı şehir.

Cholera
[ Kolera ]
Cholera fears rise in Haiti :
Haiti’de kolera korkusu arttı.

Graduate
[ Mezun ]
Huge increase in number of graduates ‘bad for UK economy’ :
Mezun sayısındaki büyük artış “Birleşik Krallık (UK) ekonomisi için kötü”.

Mission
[ Görev ]
Ambitious mission to capture first picture of Earth-like planet launched :
Dünya benzeri olarak lanse edilen gezegenin ilk defa resminin çekileceği büyük görev.

Myth
[ Mit ]
Putin backs WW2 myth in new Russian film :
Putin, yeni Rus filmindeki II Dünya Savaşı (WW2) mitine arka çıktı.

Child Bride
[ Çocuk Gelin ]
New child bride ‘every seven seconds’ :
“Her yedi saniyede” yeni bir çocuk gelin.

Flexitarian
[ Esnek Vejetaryen ]
Stop telling me not to eat meat: we should all be flexitarians :
Bana et yemememi söyleme : Biz esnek vejetaryen olmalıyız.
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Cold War
[ Soğuk Savaş ]
World faces cold-war-era threat , says former MI6 chief :
MI6 eski başkanı, dünyanın soğuk savaş dönemi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

WiFi Kettle
[ WiFi Isıtıcı ]
Man spends 11 hours trying to make a cup of tea with WiFi kettle :
WiFi ısıtıcıyla 11 saat boyunca çay yapmaya çalışan adam.

FED
Why won’t the FED raise rates?
Amerikan Merkez Bankası niçin faiz artırımı yapamaz ?

Leader
[ Lider ]
How to present yourself as a leader :
Kendinizi bir lider olarak nasıl tanıtabilirsiniz.

Clean Energy
[ Temiz Enerji ]
Oil price won’t influence transition to clean energy :
Petrol fiyatları, temiz enerjiye geçilmesini etkilemeyecek.

UN
[ Birleşmiş Milletler ]
Trump ‘dangerous from an international point of view’: UN Human Rights chief tells:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yöneticisi, Trump’ın uluslararası açıdan tam bir tehlike olduğu söyledi.

Financial Reporting
[ Finansal Raporlama ]
How financial reporting and transparency improve corporate governance :
Finansal raporlama ve şeffaflık nasıl kurumsal yönetişimi geliştirir ?

Crossroads
[ Kavşak ]
Turkey’s Economy at the Crossroads :
Türkiye ekonomisi kavşakta.

Bisexual
[ Biseksüel ]
Why more and more women are identifying as bisexual :
Neden çok daha fazla kadın kendini biseksüel olarak tanımlıyor.

Playwright
[ Oyun Yazarı ]
Dario Fo, Nobel-winning playwright, dies aged 90 :
Dario Fo, Nobel ödüllü oyun yazarı 90 yaşında öldü.

Stadium
[ Stadyum ]
Real Madrid’s new stadium could include hotel and shopping mall :
Real Madrid’in yeni stadyumunda, otel ve alışverişi olabilir.

Global Warming
[ Küresel Isınma ]
How global warming is leading people to re-use their clothes :
Küresel ısınma nasıl insanların kıyafetlerini yeniden kullanmalarına neden olacak.
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Cold War
[ Soğuk Savaş ]
We are facing the possibility of a second Cold War – and if it happens, Isis will never be defeated :
İkinci soğuk savaş olasılığıyla karşı karşıyayız – ve eğer olursa, IŞİD asla yenilemez.

Clown
[ Palyaço ]
Killer clown craze: Russian Embassy warns citizens to be on alert in Britain :
Katil palyaço modası : Rusya Büyükelçiliği, İngiltere’de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda
uyardı.

Expectation
[ Beklenti ]
Turkey’s lira weakened to a record amid rising expectations that the Federal Reserve will boost U.S. interest
rates.
FED’in faiz oranı artırımı beklentisinin yükselmesi sonrasında Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti.

Recession
[ Resesyon ]
Federal Reserve officials who favor hiking interest rates worry that waiting too long could send the country into a
recession.
Amerikan Merkez Bankasında faiz artışından yana olan yetkililer, bu konuda uzunca bir süre beklemenin ülkeyi
resesyona sürükleyeceğinden kaygılılar.

Officially
[ Resmi Olarak ]
On October 1, the Chinese renminbi officially joins becomes the fifth international reserve currency
1 Ekimde, Çin renminbisi resmi olarak beşinci uluslararası rezerv para olacak.

Hypothesis
[ Hipotez ]
The Bank of Japan is testing Romer’s hypothesis :
Japon merkez bankası, Romer hipotezini test ediyor.

Physicist
[ Fizikçi ]
Several physicists have suggested that our Universe is not real and is instead a giant simulation :
Bazı fizikçiler, evrenimizin gerçek olmadığını ve aksine büyük bir simülasyon olduğunu iddia ediyor.

Universe
[ Evren ]
Universe has two trillion more galaxies than previously thought :
Evrende düşünüldüğünden 2 trilyon daha fazla galaksiye sahip.

Archaeologist
[ Arkeolog ]
Archaeologists in Guatemala have unearthed two Maya tomb :
Guatemala’da arkeologlar, iki Maya mezarı ortaya çıkardılar.

Interest Corridor
[ Faiz Koridoru ]
Monetary policy under a interest corridor framework :
Faiz koridoru sistemi altında para politikası.

Hallucination
[ Halüsinasyon ]
Researchers claim they have discovered a way to induce visual hallucinations in health people without the use
drugs :
Araştırmacılar, ilaç kullanmaksızın sağlıklı insanlara halüsinasyon gördürecek bir yol keşfettiler.
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Hurricane
[ Kasırga ]
This cartoon sums up the world’s response to the hurricane in Haiti :
Bu karikatür, Haiti’de yaşanan kasırgaya dünyanın bakışını özetliyor.

Solve
[ Çözmek ]
Don’t call for another referendum – they cause more problems than they solve :
Bir başka referandum için çağrı yapmayın, çözümden daha fazla problem yaratacaksınız.

Meltdown
[ Çöküş ]
Hundreds of flights worldwide delayed by computer systems meltdown :
Dünya çapında yüzlerce uçuş, bilgisayar sistemlerindeki çöküş nedeniyle iptal edildi.

Winner
[ Kazanan ]
The most controversial Nobel Prize-winners :
En tartışmalı Nobel Ödülü sahipleri (kazananları).

Balance Sheet
[ Bilanço ]
FED policy have increased the size of the Fed’s balance sheet to about $4.5 trillion :
FED’in politikaları, FED’in bilançosunu yaklaşık 4.5 trilyon dolarlık bir hacme yükseltti.

Circulation
[ Dolanım ]
U.S. currency in circulation :
Dolanımdaki Amerika Birleşik Devletleri parası.

Real Estate Bubble
[ Emlak Balonu ]
In 2000 we had an internet bubble. In 2007 we had a real estate bubble. What might be the next bubble?
2000’de internet balonu, 2007’de emlak balonu, gelecek balon ne olabilir ?

Industry
[ Endüstri ]
How the chemical industry joined the fight against climate change :
Kimya endüstrisi nasıl iklim değişikliğiyle mücadeleye katıldı.

Heat
[ Sıcaklık ]
A 600-year-old tree couldn’t survive august’s heat :
600 yaşındaki ağaç, ağustos sıcağına dayanamayacak.

Space
[ Uzay ]
China is building its own capability and their aim is clearly to become the world leader in space exploration :
Çin, kapasitesini geliştiriyor ve amacı kesin bir biçimde uzay araştırmalarında dünya lideri olmak.

Golden Age
[ Altın Çağ ]
Netflix and ill: is the golden age of TV coming to an end? :
Netflix ve hastalık : TV’nin altın çağı sona mı eriyor ?
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Atomic Power Station
[ Atom Santrali ]
Japanese anti-nuclear candidate wins election at site of world’s biggest atomic power station :
Japon nükleer karşıtı aday, dünyanın en büyük atom santralinin bulunduğu bölgede seçimleri kazandı.

Misogynistic
[ Kadın Düşmanı ]
More than half of misogynistic posts by Twitter users in the UK and America are written by women :
İngiltere ve Amerika’da Twitter kullanıcıları tarafından kadınları aşağılayıcı dilde yazılan gönderilerin yarıdan
fazlası yine kadınlar tarafından yazılmış.

Scotland
[ İskoçya ]
Every baby born in Scotland will get a free box of useful things from 2017 :
2017’den itibaren İskoçya‘da doğan her bebeğe faydalı materyaller kutusu verilecek.

Chief Economist
[ Baş Ekonomist ]
Professor Otmar Issing, the European Central Bank’s first chief economist who helped create the single currency
at the turn of the century, has warned that the Euro cannot survive in its current form.
Profesör Otmar Issing, yüzyılın başında tek paranın yaratılmasına yardımcı olan Avrupa Birliği Merkez Bankası
ilk baş ekonomisti, Euro’nun mevcut durumda sürdürülemez olduğu konusunda uyardı.

Unworkable
[ Kullanışsız ]
The Euro currency project is unworkable in its current form and at the risk of “collapse”, its principal architect has
warned :
Euro projesi mevcut durumda kullanışsızdır ve çökme riski vardır, Euro’nun baş mimari uyardı.

Roar
[ Kükremek ]
Why the economy doesn’t roar anymore :
Ekonomi niçin daha fazla büyümüyor ?

Latin America
[ Latin Amerika ]
20 million people do not yet have access to electricity in Latin America :
Latin Amerika’ da 20 milyon kişi hala elektrik erişimine sahip değil.

Ecuador
[ Ekvator ]
Ecuador cut off Assange’s internet access, shortly after publication of Clinton’s Goldman Sachs speechs :
Assange’ın internet bağlantısı Ekvator hükümeti tarafından, Clinton’ın Goldman Sach konuşmalarının
yayımlamasının hemen sonrasında kesilmiştir.

Surgery
[ Ameliyat ]
The changing face of male cosmetic surgery :
Kozmetik ameliyatıyla erkek yüzünün değiştirilmesi.

March
[ Mart ]
The pound has fallen below €1.10 for the first time since March 2010 :
Pound, Mart 2010’dan bu yana ilk kez 1.10 euro paritesinin altına düştü.
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Third
[ Üçüncü ]
US and Russia could ‘start Third World War over Syria conflict’ :
ABD ve Rusya, “Suriye tartışması üzerinden Üçüncü Dünya Savaşına başlayabilir”.

Recent
[ Son ]
Before the recent financial crisis, U.S. monetary policy was equivalent to “interest rate policy”
Son finansal kriz öncesinde, A.B.D para politikası “faiz politikası” demekti.

Antibiotic
[ Antibiyotik ]
Use of antibiotics rises to record levels on European farms :
Avrupa tarımında antibiyotik kullanımı rekor seviyelere çıktı.

Venus
[ Venüs ]
Was Venus the first habitable planet in our solar system?
Güneş sistemimizdeki ilk yaşanabilir gezegen Venüs müydü ?

True
[ Gerçek ]
Google introduces fact checking feature intended to help people see whether news is true :
Google, haberlerin gerçek olup olmadığını görmek isteyenlere yardım etmek için haber kontrol aracı yaptı.

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.
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Comeback
[ Geri Dönüş ]
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.

Arctic
[ Kuzey Kutbu ]
Secret Nazi military base discovered by Russian scientists in the Arctic :
Kutuplarda Rus bilim adamları tarafından gizli bir Nazi askeri üstü keşfedildi.

Minister
[ Bakan ]
Israeli defence minister: next war with Gaza will be the last because ‘we will completely destroy them’
İsrail Savunma Bakanı : Gazze ile gelecek savaş sonuncusu olacak çünkü ‘ Biz onları tamamen yokedeceğiz’

Rent
Don’t blame Airbnb for New York city’s high rents :
New York şehrindeki yüksek kiralar için Airbnb’yi suçlamayın.

Humanity
[ İnsanlık ]
Europe isn’t just about trade. It’s about humanity too :
Avrupa sadece ticaret değildir. Avrupa ayrıca insanlıktır.

Saver
[ Tasarrufçu ]
Difficult times for German savers :
Alman tasarrufçular için zor zamanlar.

Middle-Income Trap
[ Orta Gelir Tuzağı ]
The long view in Emerging Markets – middle-income trap, demographics and economic growth :
Yükselen Ekonomilere uzun dönemli bir bakış – orta gelir tuzağı, demografi ve ekonomik büyüme.

Slump
[ Düşüş ]
Saudi Arabia issues record £17.5bn of government debt to raise money after oil price slump :
Suudi Arabistan, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında finansman sıkıntısını gidermek için 17.5 milyar sterlin
değerinde devlet tahvili piyasaya sürdü.
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Wine
[ Şarap ]
Global wine prices set to soar as production nears 20-year low due to severe weather hitting harvests :
Ekinleri vuran ciddi hava olaylarından kaynaklanan 20 yılın en düşük üretim seviyesi, küresel şarap fiyatlarının
artmasına neden oldu.

Rich
[ Zengin ]
George Osborne says the Bank of England’s quantitative easing makes the rich richer :
George Osborne, İngiltere Merkez Bankasının niceliksel genişlemeyle zengini daha zengin yaptığını söyledi.

Cocaine
[ Kokain ]
How Mexico’s Zetas drug cartel uses Spain to ship cocaine into Europe :
Meksika’nın Zeta uyuşturucu karteli, kokainin Avrupa’ya aktarılmasında İspanya’yı nasıl kullanıyor ?

Betrayal
[ İhanet ]
Alberto Garzón of the United Left calls PSOE decision to enable a PP government “a betrayal”
Birleşik Sol’dan Alberto Garzón, PSOE’nin PP’ye hükümet kurma yolunu açmasını ‘ihanet‘ olarak niteledi.

Green Energy
[ Yeşil Enerji ]
Green energy accounted for more than half of net electricity generation capacity :
Yeşil enerji, net elektrik oluşturma kapasitesinin yarısından fazlasını üretmiştir.

Communist
[ Komünist ]
What’s happening at the Communist Party of China’s secret meeting this year?
Çin komünist partisinin bu yılki toplantısında neler oluyor ?

Reality
[ Gerçek ]
Male pill could become reality after scientists discover compound that stops sperm swimming :
Erkekler için doğum kontrol hapı, bilim adamlarının sperm akışını durduran bileşimi keşfetmelerinden sonra
gerçek oluyor.

Intelligent
[ Zeki ]
Lifting weights could make you more intelligent :
Ağırlık kaldırma sizi daha zeki yapabilir.

Alien
[ Uzaylı ]
Strange messages coming from the stars are ‘probably’ from aliens :
Yıldızlardan gelen ilginç mesaj büyük bir olasılıkla uzaylılardan.

Behavioral
A Behavioral new-keynesian model :
Davranışsal yeni-keynesyen model.

Capital Flows
[ Sermaye Hareketleri ]
Capital flows and financial crises :
Sermaye hareketleri ve finansal krizler.
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Implementation
[ Uygulama ]
Monetary policy implementation in the long run :
Uzun dönemde para politikası uygulamaları.

Iceland
[ İzlanda ]
Iceland election could propel radical Pirate party into power :
İzlanda seçimleri radikal korsan partisini iktidara getirebilir.

Friendship
[ Arkadaşlık ]
How to manage a long-distance friendship :
Uzak mesafeli arkadaşlıkları nasıl idare edebilirsiniz ?

Capital
[ Başkent ]
What are the most boring capital cities?
Dünyanın en sıkıcı başkentleri hangileridir ?

Coalition
[ Koalisyon ]
US-led coalition killed 300 civilians in just 11 air strikes in Syria :
Amerika öncülüğündeki koalisyon, Suriyede 11 hava saldırısnda 300 sivili öldürdü.

Food
[ Yemek ]
If your food regime is making you stressed, stop :
Eğer yemek tarzınız sizi strese sokuyorsa, bırakın.

Station
[ Yerleştirmek]
Nato prepares to station thousands of troops in Russian border countries :
Nato, Rusyayla sınırı olan üye ülkelere yüzlerce birlik yerleştirmeye hazırlanıyor.

Management
[ Yönetim ]
Central bank liquidity management means supplying to the market the amount of liquidity consistent with a
desired level of short-term interest rates:
Merkez Bankası likitide yönetimi, arzulanan kısa dönemli faiz oranıyla tutarlı likitideyi piyasaya arz etmektir.

Liquidity
[ Likitide ]
Minimum reserves and liquidity :
Minimum rezervler ve likitide.

Neoliberalism
[ Neoliberalizm ]
Neoliberalism is creating loneliness.
Neoliberalizm, yalnızlık yaratıyor.

Jobless
[ İşsizlik ]
Jobless rate in Spain falls below 20% for first time in six years :
İspanya’da altı yıldır ilk kez işsizlik oranı %20’nin altına düştü.
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Unusual
[ Sıradışı ]
What is the most unusual password you have ever seen?
Şu ana kadar gördüğünüz en sıradışı şifre nedir ?

Venezuelan
[ Venezüellalı ]
Over 100 Venezuelans injured in marches against Maduro :
Maduro karşıtı yürüyüşte 100’ün üstünde Venezüellalı yaralandı.

Wildlife
Our planet could be facing mass extinction of wildlife :
Gezegenimiz, vahşi yaşamın kitlesel yokoluşuyla karşı karşıya olabilir.

Trap
[ Tuzak ]
Cities will become inequality traps without better housing, transport policies :
Şehirler, barınma ve taşıma politikaları olmaksızın eşitsizlik tuzağı olacak.

International
[ Uluslararası ]
Panama joins international efforts against tax evasion and avoidance :
Panama, vergi kaçırma ve vergiden kaçınmaya karşı uluslararası çalışmalara katılacak.

Criticism
[ Eleştiri ]
Theresa May has come under intense criticism from politicians across the UK and Europe after it emerged that
she had warned of the dangers of Brexit in a private talk before the referendum vote.
Theresa May, İngiltere ve AB’den politikacılar tarafından referandum öncesinde yaptığı konuşmada Brexit’in
tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunduğundan dolayı yoğun eleştiriler aldı.

Election
[ Seçim ]
US 2016 election, Will US-China relations change :
ABD 2016 seçimleri, ABD-Çin ilişkilerini değiştirecek mi ?

Dozen
[ Düzine ]
Dozens injured as violent protests erupt in Venezuela against President Maduro :
Başkan Maduro’ya karşı Venezüella’da patlak veren gösterilerde düzinelerce kişi yaralandı.

Foreign Deposit
[ Döviz Mevduatı ]
Local depositors have a lot of firepower to influence the lira’s direction because they hold $144.5 billion in foreign
deposits :
Yerel tasarrufçuların lira’nın yönünü etkileme güçleri var çünkü onlar döviz mevduat hesaplarında 144.5 milyar
dolar tutuyorlar.

Orgasm
[ Orgazm ]
Women are less likely to orgasm than men :
Kadınların erkeklere göre daha az orgazm oluyor.

Carrot
[ Havuç ]
Taiwanese man arrested on suspicion of hoarding 300 tonnes of carrots :
Tayvanlı adam, 300 ton havucu stokladığı şüphesiyle tutuklandı.
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Nude
[ Çıplak ]
Hacker who stole nude photos of celebrities gets 18 months in prison :
Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker, 18 ay hapis cezası aldı.

Catholic Church
[ Katolik Kilisesi ]
Catholic Church opens files on dark period of Argentina dictatorship :
Katolik kilisesi, Arjantinin karanlık diktatörlük dönemine ilişkin dosyaları açıyor.

Influential
[ Etkili ]
Meet the most influential Donald Trump fan :
Donald Trump’ın en etkili destekçisiyle buluşma.

Populism
[ Popülizm ]
The rise of populism may threaten international development :
Popülizmin yükselişi, uluslararası kalkınmayı tehdit edebilir.

Recession
[ Resesyon ]
Japan’s great recession, lessons for today’s global crisis :
Japonya’nın büyük resesyonu, günümüz küresel krizi için dersler.

Communist Party
Chinese Communist Party expands Xi Jinping’s political power :
Çin Komünist Partisi, Xi Jinping’in politik gücünü genişletiyor.

Stability
[ İstikrar ]
Stability, equity and monetary policy :
İstikrar, eşitlik ve para politikası.

North Korea
[ Kuzey Kore ]
How the world views the US elections, from Israel to North Korea :
İsrail’den Kuzey Kore‘ye dünya ABD seçimlerini nasıl görüyor.

Detain
[ Tutuklamak ]
Turkey detains editor of secular opposition newspaper Cumhuriyet :
Türkiye, muhalif laik gazete Cumhuriyet’in editörünü tutukladı.

Trailer
[ Fragman ]
The Walking Dead season 7 episode 3 trailer :
The Walking Dead sezon 7 bölüm 3 fragmanı.

Editor in chief
[ Baş Editör ]
Early Monday morning, Turkish police detained Murat Sabuncu, editor-in-chief of the newspaper Cumhuriyet :
Pazartesi sabahı erken saatlerde, Türk polisi Cumhuriyet gazetesinin baş editörü Murat Sabuncu’yu tutukladı.

Vendor
[ Satıcı ]
Moroccan fish vendor‘s death sparks protests against police :
Faslı balıkçının ölümü, polise karşı protestoları başlattı.
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Breathe
[ Nefes Almak ]
I needed to learn how to breathe :
Nasıl nefes alınacağını öğrenmeliydim.

Secularist
[ Laik ]
Editor of the Cumhuriyet secularist paper arrested on Monday :
Laik Cumhuriyet gazetesinin editörü pazartesi sabahı tutuklandı.

Mosul
[ Musul ]
More than 300 Isis child soldiers have been killed in Mosul :
Musul‘da 300’den fazla IŞİD’li çocuk asker öldürüldü.

Happiest
[ En Mutlu ]
What are the happiest pictures you’ve ever seen? :
Hayatınızda gördüğünüz en mutlu resimler hangileridir ?

Nordic Economy
[ Norveç Ekonomisi ]
Nordic economy is already suffering from the fall of the British pound :
Norveç ekonomisi, İngiliz Pound’unun düşmesinden dolayı sıkıntı çekiyor.

Best
Fed must do its best for US economy, which means hiking rates :
FED, Amerikan ekonomisi için en iyi olanı yapmalı yani faizleri artırmalı.

Canada
[ Kanada ]
Canada to let 300,000 immigrants enter country in 2017 :
Kanada, 2017 yılında 300.000 göçmenin ülkeye girişini kabul edecek.

Assault Rifle
[ Suikast Silahı ]
US halts sale of 26,000 assault rifles to Philippines police :
ABD, Filipinlere 26.000 adet suikast silahı satışını durdurdu.

Bangladesh
[ Bangladeş ]
Bangladesh is one of the few Muslim countries in the world where prostitution is legal :
Bangladeş, dünyada hayat kadınlığının legal olduğu birkaç müslüman ülkeden biridir.

Resident
[ Yerleşik ]
One in three very rich people resident in Britain are under “formal inquiry” :
İngiltere’de yaşayan her 3 zenginden biri ‘resmi soruşturma’ altında.

Stability
[ İstikrar ]
Russia poses growing threat to stability of the UK :
Rusya, İngiltere’nin istikrarına karşı büyüyen bir tehdittir.
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Flexibility
[ Esneklik ]
We look at data for 33 emerging-market economies from 1997 to 2015 and find that greater exchange-rate
flexibility 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 ]
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?

Crazy
[ Çılgın ]
A perfectly crazy idea for the IMF :
IMF için tamamen çılgın bir düşünce.
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Citizen
[ Vatandaş ]
The central question for Europe’s future is how much power the EU needs in order to guarantee peace and
security for its citizens.
Avrupa Birliğinin geleceği için merkezi soru, AB’nin kendi vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için
ne kadar güce ihtiyacı olduğudur.

Ingenuity
[ Zeka ]
Don’t fear the population explosion – human ingenuity will feed us all :
Nüfus patlamasından korkmayın – insan zekası hepimizi besleyebilir.

Trouble
[ Sorun ]
Why Deutsche Bank’s troubles should worry us :
Niçin Deutsche Bankın sorunları bizi kaygılandırmalı.

Tobacco Taxes
[ Tütün Vergileri ]
Don’t pay for education spending with tobacco taxes :
Tütün vergileriyle eğitim harcamalarını ödemeyin.

December
Fed leaves rates unchanged as all eyes turn toward December :
FED faiz oranlarını değiştirmedi ve tüm gözler Aralık ayına çevrildi.

Leave
[ Ayrılmak ]
The Nobel literature laureate Wole Soyinka has told students that if Donald Trump is elected president of the
United States next week, he will leave the country.
Nobel edebiyat ödülü sahibi Wole Soyinka öğrencilerine, Donald Trump’ın gelecek hafta yapılacak ABD
seçimlerini kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Election
[ Seçim ]
Four maps that prove Donald Trump can still win the US election :
Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanabileceğine dair dört harita.

Dark Matter
[ Karanlık Madde ]
Scientists take ‘remarkable’ step towards discovering true nature of dark matter :
Bilim adamları, karanlık maddenin doğasını keşfetmeye yönelik önemli bir adım attılar.

White House
[ Beyaz Saray ]
White House is worried hackers will disrupt the US election :
Beyaz Saray, ABD seçimlerinin hackerlar tarafından sabote edileceğinden kaygı duyuyor.

Torture
[ İşkence Etmek ]
Italian police tortured migrants who refused to be fingerprinted :
İtalyan polisi, parmak izi vermeyi reddeden göçmenlere işkence uyguladı.

Southeastern
[ Güneydoğu ]
A car bomb has exploded in Diyarbakir, southeastern Turkey, killing one person and wounding around 30 others
:
Türkiye’nin güneydoğusunda Diyarbakır’da bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü yaklaşık 30 kişi
yaralandı.
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Minimum Wage
[ Asgari Ücret ]
He’s boosted his country’s minimum wage four times this year :
O, bu yıl içerisinde asgari ücreti tam dört kez artırdı.

Deal
[ Anlaşma ]
Trillion dollar deals: The China-Africa partnership in pictures :
Trilyon dolarlık anlaşmalar : Çin-Afrika ortaklığı resimlerle.

Exchange Rate Regime
[ Döviz Kuru Rejimi ]
The flexible exchange rate regime… will improve Egypt’s external competitiveness, support exports and tourism
and attract foreign investment
:
Esnek döviz kuru rejimi, turizm ve ihracatı destekleyerek ve yabancı yatırımları çekerek Mısır’ın dış alanda
rekabet gücünü artıracaktır.

Moroccan
[ Faslı ]
Moroccan teenage girls face prison over ‘lesbian kiss’ :
Faslı genç kızlar ‘lezbiyen öpücük’ nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıyalar.

Portfolio
[ Portfolyö ]
Bitcoin may be a portfolio diversifier, but there are still risks :
Bitcoin, portfolyö farklılaştırıcı olabilir, fakat hala riskler var.

Kurdish
[ Kürt ]
Selahattin Demirtas, joint leader of the HDP dubbed the ‘Kurdish Obama’, detained along with at least 11 MP :
Kürt Obama olarak adlandırılan HDP eş başkanı Selahattin Demirtas en az 11 milletvekiliyle birlikte tutuklandı.

Status Quo
[ Mevcut Düzen ]
In some western countries frustration with the status quo is boosting populist and rightwing political parties :
Bazı batı ülkelerinde mevcut düzene olan öfke, sağcı politik partileri ve popülist politikaları güçlendiriyor.

Wrongdoing
[ Görevi Kötüye Kullanma ]
FBI has found no criminal wrongdoing in new Clinton emails :
FBI, Clinton’ın maillerinde görevi kötüye kullanmaya ilişkin suç unsuru bulamadı.

Wind Energy
[ Rüzgar Enerjisi ]
Scotland generates wind energy to power every household for an entire month :
İskoçya, ülkedeki tüm evlere bir ay boyunca yetecek enerjiyi, rüzgar enerjisinden sağlıyor.

Space Mining
NASA wants governments to collaborate on space mining for humanity’s benefit :
NASA, insanlık yararına hükümetlerden uzay madenciliği çalışmalarına katkı vermelerini istedi.

Slave
[ Köle ]
How consumers turn into debt slaves :
Tüketicilerin nasıl borç mahkumuna dönüşür ?
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Meddling
[ Müdahale ]
Lawyers and activists march against Beijing ‘meddling‘ :
Avukatlar ve aktivistler, Beijing’in müdahalesine karşı yürüdü.

Protectionism
[ Korumacılık ]
I don’t think the U.S. should go for protectionism. It would be bad for U.S. workers; it would be bad for the U.S.
economy :
ABD’nin korumacılığı seçmek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Bu ABD’li işçiler için kötü olabilir; ABD
ekonomisi içinde kötü olabilir.

Carbon Dioxide
[ Karbondioksit ]
Meet the scientists who’s looking to turn carbon dioxide into fuel and alcohol :
Karbondioksit‘i, petrol ve alkole çevirmeye çalışan bilim adamlarıyla buluşma.

China
[ Çin ]
It doesn’t matter who wins the election. US-China relations could worsen anyway :
Seçimi kimin kazanacağının önemi yok. ABD-Çin ilişkileri her şekilde kötüleşecek.

Profit Shifting
[ Kar Kaydırma ]
Base erosion and profit shifting (BEPS) action plan :
Matrah aşındırma ve kar kaydırma (BEPS) eylem planı.

Congratulate
[ Tebrik Etmek ]
European leaders have congratulated Donald Trump for winning the race to the White House :
Avrupalı liderler, Beyaz Saray yarışını kazandığı için Donald Trump’ı tebrik ettiler.

Dangerous
[ Tehlikeli ]
The US has elected its most dangerous leader :
Amerika, en tehlikeli lideri seçti.

Predict
[ Tahmin Etmek ]
Donald Trump victory sinks global markets and experts predict it may have a bigger effect than Brexit:
Donald Trump’ın başarısı küresel piyasaları salladı ve uzmanlar bunun Brexit’den daha büyük etkisi olacağını
tahmin ediyorlar.

Shock
[ Şok ]
Donald Trump is certainly next US president after shock election success :
Donald Trump, şok seçim başarısı sonrasında kesin bir şekilde gelecek ABD başkanı oldu.

Politics
[ Politika ]
Politics is the solution. We can’t move to Canada or hide under the bed :
Politika bir çözümdür. Biz ne Kanada’ya taşınabiliriz ne de yatağın altına saklanabiliriz.

Tolerance
[ Tolerans ]
The values of liberty, tolerance and rational inquiry are not the birthright of a single culture.
Özgürlük, tolerans ve mantıksal sorgulama gibi değerler tek bir kültüre ait değildir.
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Political
[ Politik ]
Trump harshly criticized Yellen during campaign, saying at one point “I think she is very political :
Trump kampanyası sırasında Yellen’i ciddi bir şekilde eleştirmiş ve “Bence, bu kadın çok politik” demişti.

Presidential
Donald Trump’s win in US presidential election sends China yuan to six-year low against dollar :
ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazanması Çin yuan’ını dolar karşısında altı yılın en düşük
seviyesine çekti.

Climate
[ İklim ]
Speaking of climate, the existential threat to the planet’s economy – global warming – was not even mentioned in
the campaign :
İklim konusunda, kampanyasında dünya ekonomisini tehdit eden unsurlardan -küresel ısınma- bahsetmedi.

Protest
[ Protesto ]
Thousands of Americans take to streets to protest against new President-elect :
Binlerce amerikalı, yeni seçilen başkanı protesto etmek için sokaklara çıktı.

God
[ Tanrı ]
Why don’t some people believe in God?
Neden bazı insanlar Tanrıya inanmaz?

Toilet
[ Tuvalet ]
Why do toilets in China smell so bad?
Çin’de niçin tuvaletler bu kadar pis kokuyor ?

Infrastructure
[ Altyapı ]
Infrastructure, deficit spending, protectionism, immigration reform; everything he’s mentioned so far is going to
push prices higher in the U.S.
Altyapı, bütçe açığı, korumacılık, göçmenlik reformu; O’nun şu ana kadar bahsettiği herşey ABD’de fiyatları daha
da yukarı itecek.

Extend
[ Uzatmak ]
France to extend state of emergency, says Prime Minister Manuel Valls :
Başbakan Manuel Valls, Fransa’nın olağan üstü hali uzatacağını söyledi.

Interview
[ Röportaj ]
7 things we learned from Donald Trump’s first TV interview as President-elect :
Başkan seçildikten sonra Donald Trump’ın ilk TV röportajından öğrendiğimiz 7 şey.

Undocumented
[ Belgesiz ]
Donald Trump says he’s going to deport up to three million undocumented immigrants immediately :
Donald Trump, üç milyon belgesiz göçmeni hemen sınır dışı edeceğini söyledi.

Detain
[ Tutuklamak ]
Russian economy minister detained over alleged $2m bribe :
Rusya ekonomi bakanı 2 milyon dolar rüşvet iddiasıyla tutuklandı.

50

1000 YDS İngilizce Kelime |YDS İngilizceKelime| YDS Kelime | ingilizceogrenmeli.com

Intelligent
[ Zeki ]
What is the dark side of being intelligent?
Zeki olmanın kötü tarafları nelerdir ?

Scenario
[ Senaryo ]
Four scenarios for a Trump presidency :
Trump’ın başkanlığı için dört senaryo.

Expert
[ Uzman ]
Putin and the Kremlin are experts at reading the popular mood. And they were watching America.
Putin ve Kremlin, halkın duygularını okumada uzmanlar. Ve onlar ABD’yi izliyorlar.

Trade Deal
[ Ticaret Anlaşması ]
The president has promised to withdraw the United States from this 12-nation trade deal on his first day in office :
Başkan, ofisteki ilk çalışma gününde 12 devletli ticaret anlaşmasından ABD’yi çektireceği sözü vermişti.

Security
[ Güvenlik ]
The U.S. has also played a critical role in responding to Africa’s key security challenges :
ABD hala Afrika’nın temel güvenlik sorunlarını çözmesine yardımcı olmada kritik rol oynuyor.

Trap
[ Tuzak ]
Escaping unemployment traps :
İşsizlik tuzaklarından kaçmak.

Prime-Age
Decline in prime-age workers signals economic weakness :
Çalışma çağındaki işçi sayısındaki azalış, ekonomik zayıflama sinyali veriyor.

Incoming
[ Yeni Başlayan ]
Saudi Arabia has warned Donald Trump that the incoming U.S. president :
Suudi Arabistan, ABD’nin yeni başlayan başkanı Donald Trump’ı uyardı.

Tax Haven
[ Vergi Cenneti ]
Tax havens are “parasites” that help create the social inequalities :
Vergi cennetleri, sosyal eşitsizliklerin yaratılmasına yardım eden parazitlerdir.

Vacate
[ Boşaltmak ]
“We didn’t do anything wrong,” politician said in an interview in the parliamentary office she must now vacate :
Şu anda boşaltması gereken parlamentodaki odasında yapılan görüşmede milletvekili “Biz yanlış bir şey
yapmadık” dedi.

Hike
[ Artış ]
Yellen says rate hike ‘relatively soon’ :
Yellen, faiz artışının çok yakında olduğunu söyledi.

Protester
[ Protestocu ]
Brazil anti-government protesters occupy Congress :
Brezilya’da hükümet karşıtı göstericiler Kongre binasını işgal etti.
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Vote
[ Oy Vermek ]
Can you be a feminist and vote for Donald Trump? Yes, you can :
Hem feminist olup hem Donald Trump’a oy verebilir misiniz? Evet, verebilirsiniz.

Abduct
[ Kaçırmak ]
US senators have called for a travel ban and asset freeze for Chinese officials who abducted five Hong Kong
booksellers in 2015 :
ABD’li senatörler, 2015 yılında Hong Konglu beş kitapçının kaçırılmasından sorumlu Çinli yetkililer için mal
varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi çağrısı yaptılar.

Hoax
[ Hile ]
Climate change a Chinese hoax? Beijing gives Donald Trump a lesson in history :
İklim değişikliği bir Çin hilesi mi ?Beijing, Donald Trump’a tarihten ders verdi.

Global Warming
[ Küresel Isınma ]
‘Global warming doesn’t care about the election’ :
Küresel ısınma seçimleri umursamıyor.

Best
[ En İyi ]
The 10 best books of 2016 :
2016’nın en iyi kitapları.

Polarize
[ Kutuplaşmak ]
Urban and rural America are becoming increasingly polarized :
Şehirli ve kırsal amerikalılar artan oranda kutuplaşıyorlar.

Arctic
[ Kuzey Kutbu ]
Political people in the United States are watching the chaos in Washington in the moment. But some people in
the science community arewatching the chaos somewhere else — the Arctic :
ABD’de politika yapıcılar, şu an Washington’daki kaosu izliyorlar. Fakat bilim gruplarındaki bazı insanlar başka
bir yeri, Kuzey Kutbunu izliyorlar.

Debt
[ Borç ]
Public debt and private investment in China :
Çin’de kamu borcu ve özel sektör yatırımları

Chronicle
[ Kronoloji ]
The final crisis chronicle: The panic of 1907 and the birth of the Fed :
Finansal kriz kronolojisi : 1907 paniği ve FED’in doğuşu

Friday
[ Cuma ]
According to a Goldman note issued on Friday, global economic growth will likely accelerate, spurred by fiscal
stimulus across the world and continued quantitative easing from the European Central Bank (ECB) and the
Bank of Japan (BOJ) :
Cuma günü yayınlanan Goldman raporuna göre; ECB ve BOJ tarafından sürdürülen niceliksel genişleme ve
dünyadaki mali teşvikler nedeniyle küresel büyüme hızlanacak.
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Victory
[ Zafer ]
Are we about to see a repeat of Donald Trump’s shock victory in Europe? :
Avrupa’da Donald Trump’ın şok zaferinin tekrarını görmeye yakın mıyız ?

Magic
[ Sihirli ]
Magic numbers: can maths equations be beautiful?
Sihirli sayılar, matematiksel denklemler güzel olabilir mi ?

Malaysia
[ Malezya ]
Samsung and Panasonic accused over supply chain labour abuses in Malaysia :
Samsung and Panasonic, Malezya‘da tedarik zincirinde emek sömürüsü yapmakla suçlanıyor.

Current Account
[ Cari İşlemler ]
Explaining the euro crisis: current account imbalances, credit booms and economic policy :
Euro krizini açıklama : cari işlemler dengesizlikleri, kredi patlamaları ve ekonomi politikası.

Shallow
[ Sığ ]
According to the researchers, “In recent years, there has been a growing sense that the economic recovery is
shallow, and has not reached all layers of society :
Araştırmacılara göre, “Son yıllarda, ekonomik iyileşmenin sığ kaldığı ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmadığına”
dair artan bir görüş var.

India
Pain and gain for India‘s economy after drastic withdrawal of cash supplies :
Nakit paranın ciddi çekilişinden sonra Hindistan ekonomisindeki kazançlar ve kayıplar.

Victim
[ Mağdur ]
Turkey has abandoned plans that would have allowed men who had sex with underage children to be pardoned
if they married the victim.
Türkiye,reşit olmayan çocukla ilişkiye giren failin mağdurla evlenmesi halinde affedilmesine ilişkin verilen tasarıyı
rafa kaldırdı.

Cyprus
[ Kıbrıs ]
The talks are aimed at reunifying Cyprus, a Mediterranean island whose division remains one of the world’s
longest-running political disputes :
Görüşmeler, dünya tarihinin en uzun soluklu politik tartışmalarından biri olarak kalan bölünmüş Akdeniz adasının
, Kıbrıs‘ın birleştirilmesini amaçlamaktadır.

Partnership
[ Ortaklık ]
Donald Trump to withdraw from Trans-Pacific Partnership on first day in office :
Donald Trump, ofisinin ilk çalışma gününde ülkesini Trans-Pasifik Ortaklığından çıkartacağını söyledi.

Liberalization
[ Serbestleştirme ]
While trade liberalization from 1950 to 2000 helped drive global growth, the marginal benefits of further
liberalization are small :
1950-2000 arası ticaretin serbestleştirilmesi küresel büyümenin itici gücüydü, fakat serbestleşmedeki her yeni
ilerlemenin marjinal faydası giderek azaldı.
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Mediocre
[ Vasat ]
Across the developed economies, the prevailing policy mix for the last six years – fiscal tightening and ultra-easy
monetary conditions – has resulted in mediocre income growth but big wealth increases for the already rich :
Gelişmiş ülkelerde son altın yıldır öne çıkan politika karışımı – mali sıkılaştırma ve ultra genişletici para politikasıvasat gelir büyümesi ortaya çıkarmış (zengin olmayanlar için) fakat zenginler için büyük refah artışı sağlamıştır.

Borrow
[ Ödünç Alma ]
Banks borrow in order to lend, and so their lending capacity depends on their ability to borrow :
Bankalar borç vermek için borç alırlar ve borç verme kapasiteleri borç alma kapasitelerine bağlıdır.

Core
[ Çekirdek ]
Japan core consumer prices dip in October :
Japon çekirdek tüketici enflasyonu Ekim’de en düşük seviyelerde.

Intensify
[ Yoğunlaşmak ]
ECB warns that global market risks have ‘intensified’ :
ECB, küresel çapta piyasalarda risklerin yoğunlaştığı konusunda uyardı.

Obviously
[ Açıkcası ]
Obviously I don’t like coming and standing in line for two hours in the sun :
Açıkcası, buraya gelip güneşin altında iki saat boyunca kuyrukta durmayı sevmiyorum.

Corporate Tax
[ Kurumlar Vergisi ]
Don’t lower corporate taxes. Abolish them :
Kurumlar vergisini düşürmeyin tamamen kaldırın.

Monetary Policy
[ Para Politikası ]
How should central bankers talk about future monetary policy?
Merkez Bankası başkanları, gelecekteki para politikası hakkında nasıl konuşmalıdır ?

Bangladesh
[ Bangladeş ]
Carbon taxes, An opportunity for Bangladesh?
Karbon vergileri, Bangladeş için bir fırsat mı ?

10-year Treasury Bonds
[ 10 yıl vadeli Hazine Tahvilleri ]
Since the election, the S&P500 is now up 3%, the dollar is up 4.6% against the euro, and most remarkable of all,
the1 0-year Treasury rate has gone up 50 basis points :
Seçimden bu yana, S&P500 endeksi %3 arttı, dolar euroya karşı %4.6 değer kazandı ve hepsinden önemlisi 10
yıl vadeli Hazine tahvilleri 0.5 puan arttı.

Finalize
Saudi oil minister hints OPEC close to deal; Iran energy minister warns nothing finalized yet :
Suudi petrol bakanı OPEC’de anlaşmaya yaklaşıldığı sinyalini verdi, İran enerji bakanı hiçbir şeyin
sonuçlanmadığı konusunda uyardı.

DSGE
[ Dinamik Stokastik Genel Denge ]
The FED has built a DSGE model as part of its efforts to forecast the U.S. economy.
FED, amerikan ekonomisini tahminlemeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak DSGE modelini yarattı.
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Natural Rate of Interest
[ Doğal Faiz Oranı ]
The natural rate of interest represents the rate of interest that would prevail in the economy absent nominal
rigidities and markup shocks :
Doğal faiz oranı, markup şoklarının ve nominal katılıkların olmadığı bir ekonomideki faiz oranıdır.

Core Inflation
[ Çekirdek Enflasyon ]
Four times each year, just prior to an FOMC meeting, the nineteen FOMC participants submit projections for five
key economic variables—real output growth, the unemployment rate, overall inflation,core inflation and for shortterm interest rates.
Yılda dört kere FOMC toplantısı öncesinde 19 FOMC üyeleri 5 temel ekonomik değişken – reel çıktı büyümesi,
işsizlik oranı, genel enflasyon, çekirdek enflasyon ve kısa vadeli faiz oranları- için tahminlerini sunarlar.

Manipulation
[ Manipülasyon ]
Currency manipulation, china and the big mac index :
Para manipülasyonu, çin ve big mac endeksi.

Citizen
[ Vatandaş ]
Italian citizens will vote on constitutional reform in what is seen by many analysts as the most significant
European political event of 2016 :
İtalyan vatandaşları, birçok analiste göre 2016 yılında avrupadaki en önemli politik olay görülen anayasa
reformunu oylayacak.

Infected
[ Bulaşıcı ]
Woman is likely to have contracted the virus from her partner who had recently returned from an infected region :
Kadın büyük bir ihtimalle virüsü, bulaşıcı bölgeden dönen partnerinden kaptı.

Financial Intermediary
[ Finansal Aracı ]
Central banks are indeed banks. As financial intermediaries, their social role depends on what a central bank can
do that some private financial intermediary cannot.
Merkez bankaları aslında özel bankadırlar. Finansal aracı olarak sosyal rolleri özel finansal aracı olanların (özel
bankalar) yapamayacağını yapmalarına dayanır.

Too big to fail
[ Batamayacak Kadar Büyük ]
“I do not believe any institution in America is too big to fail,” Hensarling said :
Hensarling, ” Amerika’da herhangi bir kurumun batamayacak kadar büyük olduğuna inanmıyorum” dedi.

Manufacturing
[ İmalat Sanayi ]
The graph of real value added in manufacturing and manufacturing employment, 1967-2015 :
1967-2015 imalat sanayi istihdamı ve imalat sanayisinin yarattığı katma değerin grafiği.

Pure
[ Saf ]
Ecstasy sold in US is less pure and more dangerous than in Europe :
ABD’de satılan ecstasy Avrupa’dakinden daha tehlikeli ve daha az saf.

Mourning
[ Yas ]
Egypt: three days of mourning declared after 25 people killed :
Mısır: 25 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrasında 3 günlük yas ilan edildi.
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Racism
[ Irkçılık ]
We can fight hate and racism by telling the stories of migrants :
Göçmenlerin hikayelerini anlatarak, ırkçılığa ve nefrete karşı savaşabiliriz.

Happiness
[ Mutluluk]
Happiness depends on health and friends, not money, says new study :
Yeni çalışma; mutluluğun sağlığa ve arkadaşlara bağlı olup paraya bağlı olmadığını söylüyor.

Birth Rate
[ Doğum Oranı ]
Many countries are experiencing a combination of declining birth rates and increasing longevity :
Birçok ülke; yaşam süresinin artması ve doğum oranlarının azalmasını eş zamanlı yaşıyor.

Low Wage
[ Düşük Ücret ]
Our problem isn’t robots, it’s the low-wage car-wash economy :
Bizim problemimiz robotlar değil, düşük ücretli araba yıkama ekonomisidir.

Trade Deficit
[ Ticaret Açığı ]
The US international trade deficit widened to $42.6bn from $36.2bn :
ABD uluslararası ticaret açığı 36.2 milyar dolardan 42.6 milyar dolara yükseldi.

Reset
[ Sıfırlamak ]
How the Fed should reset monetary policy :
FED, para politikasını nasıl sıfırlar (yeniden ayarlar).

Oil Price
[ Petrol Fiyatı ]
As the world awaits a Fed interest rate hike this week, markets are watching the relationship between higher
rates and spiking oil prices :
Dünya, bu hafta FED’in faiz artırımını beklerken, piyasalar artan petrol fiyatlarıyla yükselen faiz oranları
arasındaki ilişkiyi seyrediyor.

Flee
[ Kaçmak ]
What China has done to stop massive amounts of cash from fleeing the country :
Çin, ülkeden çıkan(kaçan) büyük miktardaki nakiti durdurmak için ne yapmalı ?

Benchmark Rate
[ Politika Faizi ]
Fed is expected to raise its benchmark rate for the first time since last December in light of new economic data.
FED’den, yeni ekonomik verilerin ışığında geçen Aralıktan bu yana ilk kez politika faizini artırması bekleniyor.

Purchase
[ Satın Almak ]
Japanese Government bonds have rallied after the BOJ increased its bond purchases ahead of the Fed meeting
:
Japon devlet tahvilleri, FED toplantısının hemen öncesinde BOJ’un tahvil alımlarını artırmasıyla ralli yaptı.

Economist
[ Ekonomist ]
Economists at Goldman Sachs are predicting three rate hikes in 2017, while JPMorgan, Morgan Stanley and
Citigroup are projecting just two.
Goldman Sachs ekonomistleri 2017’de 3 faiz artışı beklerken, JPMorgan, Morgan Stanley ve Citigroup sadece 2
artış tahmin ediyorlar.
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Implication
[ Olası Sonuç ]
3 scenarios of this Fed meeting and their implications :
Bugünkü FED toplantısı için 3 senaryo ve olası sonuçlar.

Straight
[ Aralıksız ]
Several central banks with larger holdings of U.S. government debt have reduced their Treasury holdings for
three straight quarters :
ABD’e ait hükümet tahvili bulunduran birçok merkez bankası aralıksız 3 çeyrektir tahvil varlıklarını azaltmaya
başladılar.

Obvious
[ Açık ]
Rising interest rates in the United States have an obvious effect on the world’s biggest economy — but less
obvious is the impact those rates could have on the second biggest :
ABD’ deki faiz artırımlarının dünyanın en büyük ekonomisi üzerindeki etkisi çok açık olacak, fakat dünyanın en
büyük ikinci ekonomisi üzerindeki etkisi bu kadar açık değil.

Bank of England
[ İngiltere Merkez Bankası ]
We expect no change in Bank of England (BoE) policy this week :
Bu hafta İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişiklik beklemiyoruz.

Neutral
[ Doğal ]
That’s based on our view that the neutral nominal federal funds rate is currently quite low by historical standards.
Bize göre, doğal nominal faiz oranı tarihsel açıdan oldukça düşük seviyelerde.

Price Stability
[ Fiyat İstikrarı ]
I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum
employment and price stability :
Ben, tam istihdam ve fiyat istikrarından oluşan ikili hedefimize doğru ekonominin önemli bir biçimde ilerleme
yaptığını düşünüyorum.

Open Market Committee
[ Açık Piyasa Komitesi ]
Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage
point, bringing it to 1/2 to ¾ percent :
Federal Açık Piyasa Komitesi, piyasa faiz oranı için hedefini 0.25 puan artırarak, 0.50’den 0.75’e yükseltmeye
karar vermiştir.

Soviet
[ Sovyet ]
Secret papers reveal truth behind Soviet collapse :
Gizli belgeler, Sovyetlerin çöküşü arkasındaki gerçekleri ortaya koydu.

Emerging Markets
[ Yükselen Ekonomiler ]
China does not depend on the U.S. The U.S. is still its largest export destination as a country, but, all the
emerging markets are for China much more important:
Çin, ABD’ye bağımlı değil. ABD hala en büyük ihracat yapılan ülke olabilir, fakat yükselen ekonomiler Çin için
çok daha önemlidir.

Inject
[ Enjekte Etmek ]
Chinese central bank has injected a net 250 billion yuan for the week via open market operations, versus a net
535 yuan billion drain last week
:
Çin Merkez Bankası, geçen hafta net 535 milyar yuanlık likitide çekilmesine karşı, bu hafta açık piyasa işlemleri
yoluyla net 250 milyar yuan likitide enjekte etti.
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Stock
[ Hisse Senedi ]
Why buying China bonds and stocks is looking dicey :
Çin tahvil ve hisse senetlerini almak neden riskli.

Plunge
[ İnmek ]
Euro plunges to 13-year low against the US dollar :
Euro, Dolar’a karşı 13 yılın en düşük seviyesine indi.

Currency Depreciation
[ Paranın Değer Kaybetmesi ]
The traditional textbook argument is that currency depreciation is expansionary :
Geleneksel ders kitabı argümanı; yerel paranın değer kaybetmesinin genişleyici olduğudur

Yield Curve
[ Verim Eğrisi ]
Banks and the financial sector would generally benefit from higher rates and a steeper yield curve, although
there would be capital losses in the near term :
Bankalar ve finansal sektör, dikleşen verim eğrisi ve daha yüksek faiz oranlarından faydalanacaklar fakat yakın
dönemde sermaye kayıpları olacak.

Bond Yield
[ Tahvil Getirisi ]
Bond yields are still unusually low from a long-term perspective :
Tahvil getirileri, uzun vadeli perspektiften bakıldığında hala sıra dışı bir biçimde düşük.

Cash Shortage
[ Nakit Açığı ]
The socialist leader pulled the 100 bolivar note this week before new bills were in circulation, creating a national
cash shortage :
Sosyalist lider bu hafta yeni banknotlar dolaşıma girmeden 100 lük bolivar banknotlarını piyasadan çekerek
ulusal düzeyde nakit açığı yarattı.

Accuse
Donald Trump accuses China of stealing underwater drone :
Donald Trump, Çin’i su altı dronenunu çalmakla suçladı.

Tax Cut
[ Vergi İndirimi ]
Large tax cuts and large expenditure increases inevitably lead to large deficits :
Büyük vergi indirimleri ve büyük harcama artışları kaçınılmaz biçimde büyük bütçe açıklarına neden olacak.

Polluted
The most polluted city is? Hint: It’s not in China :
En kirli şehir hangisi ? İpucu : Çin’de değil.

Excess Reserve
[ Aşırı Rezerv ]
The central bank maintained the negative 0.1 percent interest rate imposed on banks for some excess reserves :
Merkez Bankası, aşırı rezervlere için bankalara uyguladığı – %0.1 lik negatif faizi değiştirmedi.

Spend
[ Harcamak ]
75 years of how americans spend their money :
Amerikalılar, 75 yıldır paralarını nasıl harcıyor.
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Opposite
[ Ters ]
While the trade channel indicates that an exchange rate depreciation will stimulate domestic economic activity,
the financial channel can have
the opposite effect :
Ticaret kanalı; döviz kurunun değer kaybetmesinin yerel ekonomik aktiviteyi artıracağını gösterirken, finansal
kanal tam tersi etkilere sahiptir.

Polarization
[ Kutuplaşma ]
Our country is already polarized, and that polarization is reflected in geography :
Ülkemiz zaten kutuplaştı ve kutuplaşma coğrafyaya yansımaktadır.

Apocalypse
[ Kıyamet ]
India’s small businesses facing ‘apocalypse‘ amid biggest financial experiment in history :
Hindistanda küçük işletmeler, tarihteki en büyük finansal deney sonrasında ‘kıyamet‘le karşı karşıyalar.

Currency
[ Döviz ]
To let the yuan fall or not? Beijing’s big currency question :
Yuan’ın düşmesine izin verilecek mi verilmeyecek mi ? Beijing’in büyük döviz problemi.

Firework
[ Havai Fişek ]
Mexico fireworks market blasts kill at least 29 :
Meksika’da havai fişek pazarında patlamada en az 29 kişi öldü.

Goal
[ Hedef ]
The Fed has a long-run goal of the inflation rate around 2%.
FED, uzun dönem enflasyon hedefi %2’e yakın seviyede.

Policy Rule
[ Politika Kuralı ]
Requirements for policy rules of the Federal Open Market Committee :
Federal Açık Piyasa Komitesi için zorunlu politika kuralları.

Progress
[ İlerleme ]
The possible end of a 70-year period of US-led global progress toward a liberal international order :
Liberal uluslararası düzene doğru 70 yıllık ABD öncülüğündeki küresel ilerleyişin muhtemel sonu.

Key
[ Anahtar ]
Five key factors for 2017 :
2017 için beş anahtar faktör :

Repeal
[ Kaldırmak ]
Their priorities seem to be repealing Obamacare and tax cuts for the rich.
Onların amacı Obamacare’i kaldırmak ve zenginler için vergi indirimleri yapmak gibi görünüyor.

Siberian
[ Sibiryalı ]
Financial markets seem to have decided that the Siberian candidate will pursue strongly expansionary
macroeconomic policy :
Finansal piyasalar; Sibiryalı adayın (Trump) güçlü bir biçimde genişleyici makro ekonomik politika
uygulayacağına karar vermiş gözüküyor.
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Reserve Currency
[ Rezerv Para ]
Why is the US Dollar still the reserve currency of the world :
ABD doları neden hala dünyanın rezerv parası ?

Insulate
[ Yalıtmak ]
China tightened controls to insulate itself from large capital movements when hot money portfolio outflows
provoked currency instability across Southeast Asia in 1997 :
Çin, 1997 yılında tüm Güneydoğu Asya’da parasal istikrarsızlığı provoke eden sıcak para hareketlerinin kaynağı
olan büyük sermaye hareketlerinden kendini yalıtmak için kontrolleri sıklaştırdı.

Global Currency
[ Küresel Para ]
Why doesn’t the world start using the Chinese Yuan as the global currency instead of the US dollar?
Dünya neden küresel para olarak ABD doları yerine Çin Yuan’ı kullanmaya başlamıyor ?

Open Economy Model
[ Açık Ekonomi Modeli ]
A New keynesian open economy model for policy analysis :
Politika analizi için yeni keynesyen açık ekonomi modeli.

Songwriter
[ Söz Yazarı ]
George Michael dead: Singer-songwriter dies, aged 53 :
George Michael öldü: Şarkıcı-söz yazarı 53 yaşında öldü.

Bond
[ Tahvil ]
The world’s safest bonds are actually wild risks :
Dünyanın en güvenli tahvilleri aslında büyük risk taşıyorlar.

Soviet Union
[ Sovyetler Birliği ]
The 85-year-old, who was the eighth and final leader of the Soviet Union, said “as if the
world is preparing for war” :
85 yaşındaki Sovyetler Birliğinin sekizinci ve son lideri “dünyanın savaşa
hazırlanıyormuş gibi göründüğünü” söyledi.

Taxpayer
[ Vergi Mükellefi ]
The very wealthy are paying less tax while ordinary taxpayers see their bills increase :
Normal mükellefler ödedikleri vergilerin arttığını görürken zenginler daha az vergi
ödüyor.

Stunning
[ Baş Döndürücü ]
Hydrogen turned into metal in stunning act of alchemy that could revolutionise
technology and spaceflight :
Hidrojeni metale dönüştüren baş döndürücü kimya deneyi uzay yolcuğunda ve
teknolojide devrim yaratacak.
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Import
İthalat
Donald Trump has called for a 20 per cent tax on imports from Mexico to pay for a
border wall :
Donald Trump, sınırdaki duvarın maliyetinin Meksika’dan gelen ithal ürünlere %20 vergi
konularak karşılanacağını duyurdu.

State Department
Dış İşleri Bakanlığı
The entire senior level of management officials at the US State Department has
resigned :
ABD Dış İşleri Bakanlığının en üst düzey yöneticileri istifa etti.

Economic Recovery
[ Ekonomik İyileşme ]
To help stabilize the financial system and promote economic recovery, starting in late
2008 the Federal Reserve purchased large quantities of financial assets:
FED; ekonomik iyileşmeyi sağlamak ve finansal sistemi stabilize etmek için 2008 yılı
sonundan başlayarak büyük miktarda finansal varlıkları satın almaya başladı.

Western World
[ Batı Uygarlığı]
Mario Giro says coming ‘battle of interests’ could have terrible consequences for
western world :
Mario Giro, yaklaşan ‘çıkar savaşlarının” batı uygarlığı için korkunç sonuçları
olabileceğini söyledi.

Castigation
[ Cezalandırma ]
The biggest danger to America is not refugees but the man orchestrating their
castigation from the White House
:
Amerika için en büyük tehlike mülteciler değil, tehlike Beyaz Saray’dan cezalar
yağdıran adamdır.

Thousand
[ 1000 ]
Thousands of staff in the tech industry could be affected by Trump’s initiative :
Teknoloji endüstrisindeki binlerce kişi, Trump’ın kararından etkilenebilir.

Faith
[ İnanç ]
Angela Merkel attacks Donald Trump for targeting ‘people from specific background or
faith’ :
Angela Merkel, ‘ belli bir bölge ya da inançtan gelen insanları’ hedefleyen politikası
nedeniyle Donald Trump’ı eleştirdi.
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Balance Sheet
[ Bilanço ]
If yields jump excessively, financial conditions would worsen more than anticipated, or
economic activity would slow, then the Fed would step back from balance sheet
normalization :
Eğer tahvil faizleri aşırı bir şekilde artarsa, finansal koşullar beklenenden çok daha kötü
olabilir, veya ekonomik aktivite yavaşlayabilir, sonrasında FED bilanço
normalizasyonundan çok geri noktalara düşebilir.

Mental Illness
[ Akıl Hastalığı ]
Donald Trump displays classic traits of mental illness, claim psychologists :
Psikologlara göre Donald Trump klasik akıl hastalığı davranışları sergiliyor.

Dimension
[ Boyut ]
Imagine that everything you see, feel and hear in three dimensions in fact emanates
from a flat two-dimensional field :
Gördüğünüz, hissettiğiniz ve işittiğiniz üç boyutlu her şeyin aslında düz-iki boyutlu
alandan doğduğunu hayal ediniz.

Visual
[ Görsel ]
The History of Money, A Visual Guide to the Evolution of Currency :
Paranın tarihi, paranın evrimi görsel rehberi.

Vow
[ Yemin Etmek ]
Starbucks vows to hire 10,000 refugees after Trump travel ban :
Starbucks, Trump’ın seyahat yasağı koyması sonrasında 10.000 göçmen işe almaya
yemin etti.

Trade Agreement
[ Ticaret Anlaşması ]
Trump described it as the ‘worst trade agreement the U.S. ever signed’ :
Trump, onu ABD tarafından şu ana kadar imzalanmış en kötü ticaret anlaşması olarak
tanımladı.
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