
Reel Efektif Döviz Kuru Yılın En Düşük Düzeyinde 

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında 

enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen 

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart 

ayındaki 65.57 düzeyine göre yüzde 5.0 

oranında gerileyerek Nisan’da 62.29 değerini 

aldı. 

Mart ayında 8.36 TL olan ortalama sepet kur 

Nisan ayında 8.95 TL’ye yükselirken Türk Lirası 

aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz 

sepeti karşısında nominal olarak ortalamada 

yüzde 7.0 oranında geriledi. Böylece TL’nin 

göreceli değeri ve reel olarak dış ticaret 

ağırlıklı sepet değer kaybetti. 

TCMB Başkan değişikliği sonrası finansal 

piyasalarda yükselen stres, pandemi vaka 

sayılarındaki sert artışlar ve buna bağlı olarak 

önce kısmi sonra tam kapanmaya 

gidilmesi, enflasyondaki yükselme eğilimi ve 

rezervler üzerinden yürüyen tartışmaların 

TL’nin hem reel hem de nominal olarak 

değer kaybetmesine neden oldu.  

Uluslararası Ödemeler Bankası BIS’in Mart ayı 

verilerine göre BRICS ülkeleri grubundaki Çin 

ve Brezilya’da reel efektif döviz kuru sırasıyla 

yüzde 0.04 ve yüzde 2.8 oranında azalırken, 

Türkiye yüzde 5.7 ile reel efektif döviz kuru en 

fazla gerileyen ülke oldu. 

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Nisan’da 62.29 değerini alarak bir önceki aya göre yüz-

de 5.0 oranında gerilerken, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 69.21 seviyesine göre azalış yüz-

de 10.0 olarak gerçekleşti. 2020 yılının Kasım ayında 60.51 ile tarihi en düşük düzeyine gerileyen 

REDK, bakanlık ve TCMB başkanlığında yaşanan değişim sonrası Aralık ayında 62.21 değerine 

yükselmiş, bu yılın Şubat ayında ise 69.57 değerini alarak son 11 ayın en yükseğine çıkmıştı. 

* 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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