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Özet  

Terör olgusu, özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra küresel bir nitelik kazanmış ve son 

dönemlerde dünyanın birçok bölgesinde yaygınlaşmaya başlamasıyla dünya için daha önemli 

bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye için ise terör, ülkemizin yıllardır yüzleştiği bir sorun olmakla 

birlikte, verdiği doğrudan zararların ötesinde uzun vadeye yayılan dolaylı zararları da söz 

konusudur. Bu dolaylı zararlar, sosyal ve siyasal anlamda verdiği zararlar da eklendiğinde 

ekonomiye getirdiği ağır maliyetler dolayısıyla büyük önem taşımaktadır. Terörün ekonomilere 

verdiği zararlar; tüketim, yatırım, doğrudan yabancı yatırım, kamu harcamaları ve bütçe, ticaret, 

turizm, finansal piyasalar, tarım ve hayvancılık gibi birçok unsur aracılığıyla ekonomik 

büyümeyi etkileyerek ortaya çıkmaktadır. Çalışmada terörün ekonomik büyümeyi bu unsurlar 

aracılığıyla nasıl etkilediği ve ortaya çıkardığı maliyetler ayrıntılarıyla incelendikten sonra, 

OECD ülkelerinin ekonomilerine etkileri, ekonomik büyümedeki değişimler aracılığıyla 

ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, ekonomik büyümedeki değişimler; temel makro 

ekonomik değişkenler, terör ve şiddetin göstergesi iç çatışma, dış çatışma ve ayrıca yozlaşma, 

dinsel gerilimler, etnik gerilimler gibi kurumsal değişkenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Analizde, 1984-2015 yılları ve 29 OECD ülkesi için dinamik panel veri analizi uygulanmış olup 

analizler sonucunda, terör ve şiddet, yozlaşma ve dinsel ve etnik gerilimlerin ekonomik 

büyümeyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 
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Economic Growth and Terror: An Empirical Analysis 

 

Abstract 

The phenomenon of terrorism, has acquired a global character especially after 11 September 

2001 attacks, and has become a more significant threat to the world recently with spreading in 

many parts of the world. Terror in Turkey, as a problem which our country has been facing for 

many years, has both direct damages and also spread over long-term indirect losses. These 

indirect losses have a great importance because of its heavy costs imposed on economies when 

its social and political losses are added. The damages of terror to the economies arises by 

affecting economic growth through many elements such as consumption, investment, foreign 

direct investment, public expenditure and budget, trade, tourism, financial markets, agriculture 

and animal husbandry. In the study, after searching the effects of terror to economic growth by 

these elements and the damages of terror; the effects on the economies of OECD countries were 

tried to be measured through the changes in economic growth. In this regard, the changes in 

economic growth were tried to be explained by the variables such as basic macroeconomic 

variables, internal conflict and external conflict indication of terror and violence and also 

institutional variables such as corruption, religious tensions and ethnic tensions. In the analysis, 

dynamic panel data were applied for 29 OECD countries for the period of 1984-2015 and a 

result of the analysis, it was found that terrorism and violence, corruption and religious and 

ethnic tensions had a negative impact on the economic growth. 
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