
Reel Efektif Döviz Kuru Tarihi Rekor Düşük Seviyeye İndi 

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı 

reel efektif döviz kuru endeksi Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 2.5 geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre ise yüzde 19.2 geriledi. 2019 sonunda 76.28 olan REDK, o tarihten bu yana ise 

yüzde 18.4 değer kaybetti.  

Ağustos ayında 7.91 olan ortalama sepet kur Eylül’de 8.18 TL’ye yükselirken Türk Lirası aylık 

bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak ortalamada yüzde 3.4 

oranında düştü. Böylece TL’nin göreceli değeri ve reel olarak dış ticaret ağırlıklı sepet değer 

kaybetti. 

Uluslararası Ödemeler Bankası BIS’in Ağustos ayı verilerine göre Türkiye, BRICS ülkeleri 

grubundaki Brezilya ile birlikte 2019 yılı sonundan bu yana reel efektif döviz kuru son dönemde 

en fazla gerileyen iki ülkeden biri konumunda. 

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Eylül ayında tarihinde gördüğü en düşük düzeye geri-

leyerek 62.21 değerini aldı. Önceki rekor düşük seviye 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan kur 

şokunun ardından yine bir Eylül ayında 62.56 şeklinde gerçekleşmişti. Kurların mevcut düzeyi 

dikkate alındığında Reel Efektif Döviz Kuru Endeksinin önümüzdeki ay da gerileyeceğini 

beklemekteyiz. 

Reel Efektif Döviz Kurunda yaşanan rekor düşük seviye, kurun rekabetçi düzeyiyle net ihra-

cat üzerinden büyümeye destek vereceği söylemiyle çelişmektedir. Nitekim Ticaret Bakanlı-

ğı’nın Eylül ayı geçici dış ticaret verilerinde ithalatın ihracattan daha hızlı arttığını gördük. 

Kur artışının şirket bilançolarını olumsuz etkilediğini, finansman sıkıntılarının ihracatçıların karlı-

lık artışına engel olduğunu ve ihracatı artırmak için gereken yatırımları frenlediğini düşün-

mekteyiz. 

* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Not 

 
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili 

ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir. 

Kaynak: TCMB, BIS 
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