
Reel Efektif Döviz Kuru 11 Ayın En Yüksek Değerinde 

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında 

enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen 

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak 

ayındaki 66.08 düzeyine göre yüzde 5.5 

oranında artarak Şubat’ta 69.69 değerini 

aldı. 

Ocak ayında 8.20 TL olan ortalama sepet kur 

Şubat ayında 7.81 TL’ye gerilerken Türk Lirası 

aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz 

sepeti karşısında nominal olarak ortalamada 

yüzde 4.7 oranında yükseldi ve TL’nin 

göreceli değeri ve reel olarak dış ticaret 

ağırlıklı sepet değer kazandı. 

TCMB’nin sıkı para politikasının uzun süre 

korunacağına yönelik verdiği mesajlar Şubat 

ayında TL’nin diğer gelişmekte olan 

ekonomilerin para birimine karşı güçlü 

seyretmesine neden oldu. Ayın sonuna doğru 

ABD 10 yıllık gösterge DİBS’in getirisinin yüzde 

1.6o’ın üzerine çıkmasıyla beraber Mart ayına 

yeni bir “taper tantrum” endişeleri ile girildi. 

Nitekim bu süreçte TL’nin hem reel hem de 

nominal olarak değer kaybettiğini gördük. Bu 

eğilimin sürmesi halinde Mart ayında 

gerileyeceğini söyleyebiliriz. 

Uluslararası Ödemeler Bankası BIS’in verilerine 

göre Ocak ayında Türkiye, BRICS ülkeleri 

grubunda reel efektif döviz kuru artan tek 

ülke olmasına rağmen en düşük değere 

sahip ülke konumunu sürdürüyor. Türkiye’nin 

hemen üzerinde Brezilya yer alıyor. 

Yıla 66.08 düzeyinden başlayan Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Şubat ayında 69.69 de-

ğerini alarak üst üste üçüncü ay artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 75.27 değeri-

nin ise yüzde 7.4 altında kalmakla birlikte pandemin en sert hissedildiği Nisan ayındaki  69.20 

düzeyinin üzerine çıktı. 

* 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 tica-

retinde önemli paya sahip ülkelerin para bi-

rimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının 

ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili tica-

ret 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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