
 

 

 

Ekonomik Yaklaşım ISSN 1300-1868 print © 2017 Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association - Ankara 

Her hakkı saklıdır © All rights reserved 

 

eyd 
Ekonomik Yaklaşım 

Derneği / Association 
 

Ekonomik Yaklaşım 2017, 28(102): 65-85 
 

 

www.ekonomikyaklasim.org 

doi: 10.5455/ey.36102 
 

 

 

 

 

Terörün Mali Ve Ekonomik Etkileri:  

Türkiye Analizi 
 

Sevda AKAR1 

 

Evren İPEK2 
 

 

27 Aralık 2016’da alındı; 23 Ağustos 2017’de kabul edildi. 

11 Eylül 2017’den beri erişime açıktır. 

 

Received 27 December 2016; accepted 23 August 2017. 

Available online since 11 September 2017. 

 

Araştırma Makalesi/Original Article 

Özet 

Bu çalışmada terör saldırılarının ekonomik ve mali değişkenler üzerindeki etkisi kukla değişken eklenmiş 

ARIMA modeli kullanılarak ampirik olarak analiz edilmiştir. Türkiye ekonomisine ilişkin üçer aylık verilerle 

analizlerin gerçekleştirildiği çalışmanın veri seti 1989:1–2015:4 dönemini kapsamaktadır. Ampirik 

analizlerde Türkiye’de 1980–2014 döneminde toplam kayıpların 101+ olduğu terör saldırıları ele alınarak, 

bu terör saldırılarının bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı, bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, bütçe 

harcamalarının GSYH’ya oranı, iç borç stoku, GSYH, toplam ihracat, toplam ithalat, tüketici fiyat endeksi, 

reel efektif döviz kuru ve çıktı açığı gibi çeşitli iktisadi değişkenler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma 

sonuçları terör olaylarından en fazla bütçe gelirlerinin ve ithalatın etkilendiğini göstermektedir. 
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Abstract 

The Economic and Fiscal Effects of Terrorism:  

The Analysis of Turkey 

 

This paper empirically investigates the impacts of terrorist attacks on economic and fiscal variables by 

utilizing ARIMA model which includes dummy variables. Analyses are carried out with quarterly series 

related to Turkish economy and the data set covers 1989:1–2015:4 periods. In empirical analyses, we consider 

the terrorist attacks, throughout the 1980-2014 periods of Turkey, in which the casualties are 101+, and we 

investigate the impacts of these terrorist attacks on a variety of economic variables namely the ratio of budget 

revenues to GDP, the ratio of budget balance to GDP, the ratio of budget expenditures to GDP, domestic debt 

stock, GDP, total export, total import, consumer price index, real effective exchange rate and output gap. The 

result of the study indicates that the budget revenues and import variables are most affected by the terrorist 

attacks.  

 

Keywords: Terrorist Attacks, ARIMA Model, Turkish Economy 
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1. Giriş 

Terörizm bireylerin veya alt ulusal grupların, öldürmenin ötesinde büyük bir 

topluluğu sindirmek yoluyla politik veya sosyal amaçlarına ulaşmak amacıyla kasıtlı 

olarak şiddet kullanımları veya kullanma tehditleri olarak tanımlanmaktadır. 

Teröristlerin motivasyonları farklılık gösterse de terörist olaylardaki yöntemleri 

standarttır: uçak kaçırma, adam kaçırma, cinayet, tehdit, bombalama veya intihar 

saldırıları. Terörist saldırılar hükümetler üzerinde yeterli baskı uygulayarak, siyasi 

tavizler vermeye zorlamaya yöneliktir (Sandler ve Enders, 2008: 1). Terörizmin 

ekonomik aktiviteye doğrudan ve dolaylı olarak etkileri söz konusudur. Can kaybı ve 

fiziksel sermayenin tahribatı doğrudan etkilerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

terörist saldırıların amacı sadece can kaybına neden olup, fiziksel sermayeye hasar 

vermek değildir. Terörizm aynı zamanda davranışsal sonuçları olacak duygusal şoklar 

yaratmayı amaçlar. Terörizmin ekonomi üzerindeki dolaylı etkileri de bu davranış 

http://dx.doi.org/10.5455/ey.36102
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değişimlerinden dolayı ortaya çıkar. Tüketici güveninde yaşanan düşüş, risk algısı ve 

belirsizliğe bağlı olarak, yerli ve yabancı yatırımlarda düşüş, kamu harcamalarının 

üretken alanlardan uzaklaşması gibi sonuçlar bu dolaylı etkilere örnek olarak verilebilir 

(Çevik ve Ricco, 2015: 5). 

Terörizm ekonomik aktiviteyi çeşitli kanallardan sekteye uğratabilmektedir. 

Terör, savunma harcamalarının artmasına, üretim ve işlem maliyetlerinin 

yükselmesine, turizm gelirlerinin, tasarrufların ve doğrudan yatırımların azalmasına 

neden olabilmektedir. İlaveten, terörist olayların etkileri kısa dönemli doğrudan etkiler, 

orta vadeli güven etkisi, uzun vadeli verimlilik etkisi şeklinde de 

sınıflandırılabilecektir. Terörist olaylar sonrasında ölüm ve yaralanma vakaları 

yaşanabilir, fiziksel sermaye ve altyapı zarar görebilir. Bu etkiler terörün kısa dönemli 

doğrudan etkileridir. Bununla birlikte terör korku ve güvensizlik duyguları yaratmayı 

amaçlar. Bu sonuçlar ise orta vadede tüketici ve yatırımcı güveninin azalmasına yol 

açarak, harcama dürtüsünün azalmasına, tasarrufların yükselmesine yol açabilir. Bu 

süreç konjonktür dalgalarıyla ve ticaret kanallarıyla ekonomiye ve diğer ülkelere de 

yayılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, terörizm uzun vadede üretkenliği engelleyici 

etkiler doğurmaktadır (Öcal ve Yıldırım, 2010: 477). 

Kamu harcamalarının büyümeyi artırıcı yatırım aktiviteleri yerine savunma 

harcamaları gibi daha az üretken alanlara yönlendirilmesi, ekonomide artan politik risk 

ve ülke riski gibi unsurlardan dolayı azalan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

azalan portföy yatırımları, fiziksel altyapının tahribata uğraması terörizmin olumsuz 

etkilerinden bazılarıdır. Bununla birlikte terörist ataklardaki artış, ölüm olasılığını 

artırması dolayısıyla, gelecek tüketimin faydasını azaltmaktadır.  Böylece bireyler cari 

tüketimlerini tasarruflarla ikame edebilmektedirler. Bu durum da sermaye birikimini ve 

ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir (Shahbaz v.d, 2011: 2).  

Terörizmin ekonomiye bir olumsuz etkisi de neden olduğu ekonomik 

gerilemeye bağlı olarak vergi gelirlerindeki düşüş kanalıyla olmaktadır.  Reel 

ekonomiye etkileriyle birlikte terörist saldırılar vergi tabanına zarar vermekte ve vergi 
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yönetiminin etkinliğini azalmaktadır. Ayrıca terörist saldırılar savunmaya yönelik 

kamu harcamalarını artırarak kamu kaynaklarının eğitim, sağlık ve diğer üretken 

alanlara daha az yönlendirilmesine neden olmaktadır. Terörizm dolayısıyla artan 

savunma harcamaları öncelikle dışlama etkisi yaratarak özel sektör yatırımlarını 

azaltmaktadır (Gupta vd., 2002: 3). Bununla birlikte terör saldırıları gibi ekonomiye 

zarar veren dışsal şoklar ödemeler dengesini ve dış borçlanmayı körüklemektedir. Bu 

süreçte artan borçlanma maliyetleri mali sürdürülebilirlik ve finansal krizler gibi 

sorunlara yol açabilmektedir (Esener, 2013: 46). 

Terörizmin özelliği, terörist saldırıları gerçekleştiren grupların politik 

hedeflerinin olması ve bu amaçlarına ulaşmak için de gerçekleştirdikleri eylemlerle 

devletin ekonomik tabanına zarar verme çabasında olmalarıdır. Terörist saldırıların 

hem verilen zararı yansıtan doğrudan maliyetleri, hem de gelecekteki terörist 

saldırılardan korunmanın maliyetini ifade eden dolaylı maliyetleri söz konusudur. 

Ekonomik hedeflere yönelik saldırılar hükümetleri yıpratma stratejisi olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu stratejilerle hükümetler terörizmin neden olduğu 

masraflara katlanmak yerine istenen politika değişimlerini yerine getirmenin daha 

kolay olacağı fikrine yönlendirilmeye zorlanır. Bununla birlikte terörist saldırılar 

dolayısıyla hükümetlerin kullanabileceği finansman kaynaklarında azalma 

yaşanmaktadır. Toplum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli programlara 

terörizmin neden olduğu kaynak yetersizliği dolayısıyla yetersiz fon aktarılması da 

hükümetlere yönelik memnuniyetsizliği artıran bir unsur olmaktadır. Terörizm 

sebebiyle mevcut kaynaklar terörle mücadele ya da güvenlik güçlerinin fonlanması gibi 

az üretken olan yatırımlara yönlendirilmektedir. Sonuç olarak terörizmden korunmak 

için ayrılan kaynaklar, bu kaynakları diğer amaçlar için kullanmanın fırsat maliyetidir 

(Lutz ve Lutz, 2014: 525–526). 

Türkiye terörist saldırıların hep hedefinde olmuş bir ülkedir. Terörizm, yarattığı 

huzursuzluk ortamına ek olarak ekonomideki olumsuz etkileriyle de Türkiye için 

önemli bir sorun teşkil etmektedir. Türkiye ekonomisinin ele alındığı bu çalışmada 
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toplam kayıpların 101'i aştığı 3 terörist saldırı dönemi (1991:3, 2003:4, 2008:3) 

belirlenerek bu terörist saldırıların çeşitli ekonomik ve mali göstergeler üzerindeki 

etkileri ampirik olarak incelenmektedir. Türkiye ekonomisinin 1989:1–2015:4 dönemi, 

üçer aylık verilerle ve kukla değişken eklenmiş ARIMA (Otoregresif Bütünleşik 

Hareketli Ortalama, Autoregressive Integrated Moving Average) modeliyle analiz 

edilmektedir. Türkiye’de terör olaylarının etkilerini sadece ekonomik değil aynı 

zamanda mali boyutlarını da kapsamlı bir şekilde ele alan ilk çalışma olması nedeniyle, 

bu çalışmanın literatüre katkı yapması beklenmektedir. 

Çalışmanın sonraki bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: giriş kısmını takip 

eden ikinci bölümde terörizmin ekonomideki etkilerine ilişkin teorik ve ampirik 

literatür değerlendirilmekte, üçüncü bölümde model, veri seti ve yöntem açıklanmakta, 

dördüncü bölümde ampirik sonuçlar sunulmakta, son kısımda ise sonuç ve önerilere 

yer verilmektedir.  

2. Teorik Ve Ampirik Literatür 

Literatürde terör olaylarını konu alan birçok ampirik ve teorik çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar farklı dönemleri, farklı veri setlerini, farklı ülke 

topluluklarını kapsamakta ve farklı sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır.   

Terörizm ve ekonomik aktiviteyi ele alan çeşitli çalışmalarda aradaki aktarım 

mekanizması teorik ve ampirik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalardan biri 

de Gupta vd. (2002)’e aittir. Gupta vd. (2002), silahlı çatışma ve terörizmin mali 

etkilerini 22 düşük ve orta gelirli ülke için analiz etmişlerdir. Belirlenen 22 çatışma 

döneminin analizi sonucunda silahlı çatışmaların düşük ekonomik büyüme ve yüksek 

enflasyona yol açtığı, vergi gelirlerini ve yatırımları olumsuz etkilediği, kamunun 

savunma harcamalarını artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ekonometrik tahminler 

terörizmin kamu harcamalarının kompozisyonunu değiştirmek suretiyle büyümeyi 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. 
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Lenain, Bonturi ve Koen (2002), 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nde meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının etkilerini değerlendirmiştir. 

Genel olarak, terör saldırılardan kısa vadeli toparlanma beklenenden daha hızlı olmuş 

ancak orta vadeli olumsuz sonuçlar gözlenmeye devam etmiştir. Güvenlikle ilgili kamu 

ve özel sektör harcamalarındaki artış üretim faktörleri ve verimlilik düzeyi üzerinde 

küçük, sabit olumsuz etki olması muhtemeldir. Uluslar arası ticaret sistemi tedarik 

zinciri yönetiminde büyük yankılara maruz kalmıştır. Başka büyük bir terör saldırısının 

olması ise, bu eğilimleri daha da arttırabilir. Çalışma sonucuna göre, terörizmin orta 

vadeli sonuçlarına dikkat edilmeli ve terör saldırılarının ekonomik sonuçlarını ve riskini 

azaltmak için alınacak önlemler güvenlik etkin ve büyüme dostu olmalıdır.   

Abadie ve Gardeazabal (2003), bir durum çalışması olarak İspanyanın 

kuzeyinde özerk bir bölge olan Bask’ta terör çatışmalarının ekonomik etkilerini 

araştırmıştır. Çalışma sonuçları, 1960’ların sonlarında terörizmin patlak vermesinden 

sonra, Bask bölgesinde kişi başına düşen GSYH yaklaşık 10 puanlık düşüş olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, çalışmaya 1998–1999 barış antlaşması doğal bir deneyim olarak 

eklenmiştir. Barış antlaşması güvenilir olduğunda Bask bölgesinde önemli işleri olan 

firmaların hisse senetlerinin pozitif performans gösterdiği ve barış antlaşmasının 

sonunda ise negatif performans sergilediği gözlenmiştir. 

Eckstein ve Tsiddon (2004), İsrail ekonomisini ele aldıkları çalışmalarında 

1970–2003 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanarak terörün GSMH, yatırım, 

ihracat ve dayanıksız malların tüketimi üzerindeki etkilerini VAR modeliyle analiz 

etmişlerdir. Analizlerde terör değişkeni olarak terör saldırılarında ölen kişi sayısı, terör 

saldırılarında yaralanan kişi sayısı ve terörist saldırıların sayısını dikkate alarak 

hesaplanmış bir endeks kullanılmaktadır. Modele dışsal değişken olarak savaş yaşanan 

dönemlere ((1973:4-(Yom Kippur Savaşı), 1982:2-3 (Lübnan Savaşı), 1991 (Birinci 

Irak Savaşı), 2003:1 (İkinci Irak Savaşı)) ilişkin kukla değişken ilave edilmiştir. Terör 

değişkeninin GSMH, yatırım, ihracat ve dayanıksız malların tüketimi üzerinde yarattığı 

anlamlı ve negatif yönlü etkiler kanalıyla ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkilediği 
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bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ihracat ve yatırım değişkenleri üzerindeki ters 

yönlü etkilerin incelenen diğer değişkenler üzerindeki etkilere kıyasla daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Blomberg, Hess ve Orphanied (2004) uluslar arası terörizmin makroekonomik 

sonuçlarını incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan panel büyüme regresyon ile yapısal 

VAR (Vektör Otoregresyon) modeli analizleri 177 ülke için 1968–2000 dönemini 

kapsamaktadır. Çalışmada, terörizmin etki alanının büyüme üzerinde ekonomik olarak 

negatif etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Terörizm yatırım ve hükümet harcamaları 

dışında ekonomik faaliyetlerin yeniden yönlendirilmesiyle de ilişkilidir. OECD 

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Organisation for Economic Co-operation and 

Development) ülkelerinde özellikle terör olayları diğer ülkelere göre önemli ölçüde 

daha fazladır. Fakat bu terör olaylarının negatif etkileri büyüme üzerinde küçük ve 

sınırlıdır.   

İsrail ekonomisi üzerindeki terör etkilerini analiz eden bir diğer çalışma Persitz 

(2005)’e aittir. Persitz (2005), terörün etkilerini karşı olgusal metedoloji ile 

(counterfactual methodology) analiz etmiştir. Çalışmada OECD ülkeleri ve İsrail’in 

1980 ile 2003 dönemini kapsayan makroekonomik büyüklükleri üçer aylık veriler 

kullanarak ele alınmıştır. İsrail’de 1994’ten itibaren hiçbir terör olayı olmasaydı, 

ülkenin kişi başına düşen GSYH’sı 2003 yılının üçüncü çeyreğinde mevcut 

durumundan %8,6 daha fazla olurdu. Çalışma sonuçları ayrıca, Filistin terörünün 

hükümet harcamalarının ve tüketim paylarının arttırdığını ve GSYH içindeki dış ticaret 

ve yatırım paylarını azalttığını göstermektedir.  

Crain ve Crain (2006),  1968–2002 dönemini kapsayan ve panel veri kullanarak, 

terörün makroekonomik sonuçlarını tahmin etmiştir. Çalışma sonuçları, bir ülkenin 

nüfusuna, çıktının temel düzeyine ve yatırımlara bağlı olmasına rağmen, terörizm 

azaltılması ülkeye oldukça büyük potansiyel kazançlar sağlamakta olduğunu 

göstermektedir. Çalışmada terörizmin GSYH’ye, GSYH büyümesine, tüketim 

harcamalarına ve turizme etkisi araştırılmıştır. Bu terörizmin marjinal etkisi, ülkenin 
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anti-terörizme harcamaları konusunda bir eşik değer sunmaktadır. Eşik değerler ülke 

koşullarına göre uygulanmalıdır. Örneğin ABD’de, olayların üçten ikiye düşmesi, 

GSYH’da yaklaşık 40 milyar $ kazanca neden olmaktadır. Eğer 2002 yılında herhangi 

bir terör olayı olmasaydı, dünya GSYH oranı o yıl olduğundan 3,6 trilyon $ daha 

yüksek olacaktı. Çalışmada ampirik analiz sonuçları ayrıca, terör olaylarında 

beklenmeyen bir azalmanın ekonomide olumlu etkiler doğurduğunu göstermektedir. 

Örneğin, ABD’de beklenmeyen olaylarda bir azalma, sabit sermaye yatırımlarını 

yaklaşık 5 milyon $ arttıracağı tahmin edilmektedir.  

ABD’de meydana gelen 9/11 terör saldırılarının etkilerini inceleyen bir diğer 

çalışmada, ABD’nin bu krizin ardından oldukça esnek olduğunu kanıtlamıştır. Bununla 

birlikte borsanın dört iş günü kapalı olması borsanın aşırı yoğunlaşma (over-

concentration) gösterdiğini ve finansal piyasaların kırılgan olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak borsanın yeniden hızlı açılması saldırının ardından öz değerlendirme (self-

assessment) yapılmasına imkan tanımıştır. Beklenmeyen bir terör olayının olması 

nedeniyle de bütçe harcamalarında açık meydana gelmesi şaşırtıcı değildir. ABD 

ekonomisinde terör krizi, kaynakların verimli alandan ekonomik uyarım için verimli 

kaynak faktörlerini dikkate almayan güvenli alanlara doğru kaymasına neden olmuştur 

(Jackson, 2008: 20). 

Gaibulloev ve Sandler (2009), Asya’da 19790–2004 döneminde terörizmin ve 

çatışmanın kişi başına düşen gelire etkilerini incelemiştir. Çalışma sonuçları, uluslar 

arası terör saldırılarının önemli ölçüde sınırlı büyüme etkisi (growth-limiting effect) 

yarattığını göstermiştir. Milyon kişi başına düşen ek bir terörist olayı GSYH’nın kişi 

başı büyüme oranını yaklaşık % 1,5 oranında azaltmaktadır. Uluslar arası terörizm, 

hükümet harcamalarının özel sektörü teşvik etmesini (crowding-in) etkileyerek büyüme 

azalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin aksine, gelişmiş ülkeler olumsuz ekonomik 

sonuçlar yaşamadan terörizmi absorbe edebilmektedir. İç çatışma ise uluslar arası 

terörizmden iki kat daha fazla büyüme kaygısı yaratmaktadır.  
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Shahbaz vd. (2011), Pakistan ekonomisinin 1971–2010 dönemini ele aldıkları 

çalışmalarında terörizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi sınır testi, Johansen 

eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik analiziyle incelemişlerdir. Çalışmanın 

modelinde ticari açıklık, GSYİH, sermaye ve terör vakaları değişkenleri yer almaktadır. 

Eşbütünleşme testlerinin sonuçları değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığına işaret etmektedir. Granger nedensellik analiziyle terörizm ve sermaye, ticari 

açıklık ve terörizm, sermaye ve ticari açıklık arasında iki yönlü (Granger) nedensellik 

ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. Terörizmden sermayeye doğru olan nedensellik 

ilişkisi, terörizmin okullara, hastanelere, yollara, bankalara ve telekomünikasyon gibi 

alt yapıya zarar vermek suretiyle kamunun sermaye kaybını artırıcı etkilere neden 

olmasıyla açıklanmıştır. Sermayeden terörizme olan nedensellik ilişkisi ise terörizmin 

altyapıya yönelik hasarlarının üretimi düşürerek arz ve talep arasındaki açığı artırması 

ve bu durum karşısında yükselen enflasyonun terörist aktiviteleri artırması ile 

açıklanmıştır. Terörizm ilgili ülkedeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

azaltmak suretiyle ticari açıklığı olumsuz etkilerken, azalan yabancı yatırımlar sonucu 

yükselen işsizlik oranları da terörist saldırıların nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 

Granger nedensellik analizi sonuçları ekonomik büyümeden terörizme doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu durumun nedeni ise artan ekonomik 

büyüme sonucu ortaya çıkan gelirin adaletsiz dağılımı ile açıklanmıştır. Gelir 

dağılımında düşük pay alan toplumsal gruplar terörist hareketlere yönlendirilmektedir. 

Lutz ve Lutz (2014), terörizmin yabancı yatırımlar ve turizm üzerindeki 

etkilerini Sahra altı Afrika ülkeleri için 1970 yılı sonrasındaki veriler yardımıyla ve 

korelasyon yöntemiyle analiz etmişlerdir. Yabancı işletme faaliyetleri, ulusal 

ekonomiye sağlayabilecekleri istihdam artışı, vergi geliri gibi ekonomik faydalar 

sebebiyle, terörist saldırılar için önemli hedeflerdir. Terörist saldırıların bir hedefi de 

ulusal ekonomiler için önemli bir gelir kaynağı olan turistlerdir. Çalışmada belli bir 

yılda meydana gelen terörist saldırıların ve bu saldırılardaki ölüm sayılarının, takip 

eden iki yılda yabancı yatırımları ve turist sayısını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. 

Ampirik sonuçlarının tüm bölge ele alındığında anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 



74 Sevda AKAR, Evren İPEK 

 

Sonrasında analizler sadece Güney Afrika ve Nijerya için tekrarlanmıştır. Güney Afrika 

için terörizmin özellikle 1970'li ve 2000'li yıllarda yabancı yatırımları; 1980'li ve 

2000'li yılarda da turizmi olumsuz etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Nijerya için 

gerçekleştirilen analizlerden anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır.  

Çevik ve Ricco (2015), 153 ülkeyi ele aldıkları çalışmalarında 1970–2013 

dönemine ilişkin panel veri seti ile ampirik analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Terörizm 

verisi terörist saldırıların sayısı ve terörist saldırıya bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin 

nüfusa oranı olarak iki ayrı şekilde tanımlanmıştır. Analiz yönteminin PCSE (panel-

corrected standard errors) ve GMM (Generalized Method of Moments ) olduğu 

çalışmada terörizmin vergi gelirleri üzerinde sadece marjinal büyüklükte negatif yönlü 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte terörizmin savunma harcamalarının 

GSYİH içindeki payında ve toplam kamu harcamaları içindeki payında önemli bir artışa 

neden olduğu bulunmuştur. 

 Literatürde Türkiye’de terör olaylarını ele alan çok az çalışma bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları terör olaylarının borsa üzerindeki etkisini analiz ederken, bazıları 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiştir. 

Öcal ve Yıldırım (2010), terörizmin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 

Türkiye ekonomisinin 1987–2001 dönemi için il bazında yıllık veri kullanarak analiz 

etmişlerdir. Analizlerde geleneksel regresyon analizleri yerine coğrafi ağırlıklı 

regresyon (GWR) analiziyle ilişkilerdeki mekansal değişimler incelenmiştir. Ampirik 

bulgular terörizmin ekonomik büyümeyi engelleyici etkisinin Türkiye'nin batı illerine 

kıyasla terörist olayların yoğun olarak yaşandığı doğu ve güneydoğu illerinde daha 

belirgin olduğunu göstermektedir. 

Goesjenova (2013), 2013 yılının bahar döneminde İstanbul şehir merkezinde 

meydana gelen istikrarsızlık ve çatışma olaylarının ithalat üzerindeki etkilerini 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda sivil şiddetin, politik istikrarsızlığın ve etnik 

çatışmaların kişi başına düşen GDP ve kişi başına düşen ithalat talebi üzerinde pozitif 
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etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de etnik çatışmaların 

ekonomik ortama önemli ölçüde içsel olmadığı bulunmuştur.  

  Christofis vd. (2013), üç büyük terör olayının İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası üzerine etkilerini incelemişlerdir. İMKB’ye ilişkin günlük veriler 

kullanılmıştır. Örneklem Ocak 1997 ile Aralık 2009 dönemi arasındaki 3391 iş gününü 

kapsamaktadır. Ulusal–100 Endeksi, Banka Endeksi, Sanayi Endeksi, Hizmetler 

Endeksi, Turizm Endeksi ve Ticaret Endeksi olmak üzere toplam altı endeks 

kullanılmıştır. Çalışma sonucu genel ve sektörel endekslerin terör olaylarından olumlu 

etkilediğini ancak bu tepkilerin kısa süreli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 

sektörel endekslerden en olumsuz turizm sektörünün etkilendiği tespit edilmiştir. 

 Eruygur ve Omay (2014) terörist faaliyetlerin borsa getirileri üzerindeki 

doğrusal olmayan etkilerini STR (Smooth Transition Regression) modeliyle Türkiye 

ekonomisi için analiz etmişlerdir. Çalışmada 1987:12–2003:12 dönemine ilişkin aylık 

frekansta IMKB endeksi ve terör endeksi verileri kullanılmıştır. Çalışma terörizm ve 

borsa getirileri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi destekler bulgular sunmaktadır.  

Ampirik analizlerde terörist faaliyetlerin yoğunluğu belirli bir eşik seviyesini aştığında 

terörizmin borsa endeksi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkileri 

olduğu tespit edilmektedir. Bununla birlikte, negatif yönlü etkilerin terörist aktiviteler 

eşik değerinin altındayken de devam ettiği ancak bu etkinin istatistiksel olarak anlamsız 

olduğu görülmektedir.  

3. Model ve Veri Seti 

Bu çalışmada, terörün ekonomik ve mali değişkenler üzerindeki etkilerini 

ölçebilmek amacıyla zaman serisi modellerinden biri olan kukla (dummy) değişken 

eklenmiş ARIMA modeli kullanılmıştır.  

ARIMA modeli otoregresif (AR) ve hareketli ortalama (MA) süreçlerinden 

oluşmaktadır. Otoregresif (AR), 𝑌𝑡  değişkeninin kendi geçmiş değerlerinin ağırlıklı 

toplamı ile hata teriminin toplamına eşit olduğu otoregresif stokastik bir süreci ifade 
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etmektedir. Hareketli ortalama (MA) ise, 𝑌𝑡 süreci cari ve gecikmeli hata terimlerinin 

ağırlıklı toplamı ile tanımlanmaktadır (Tarı, 2010: 445). ARIMA modeli homojen 

durağan olmayan süreci yansıtmaktadır. Durağan olmayan değişkenler birinci veya 

daha fazla dereceden farkları alınarak durağan hale dönüştürülmektedir. Seriler durağan 

hale getirildikten sonra ARMA(p,q) modeli uygulanmaktadır. Bu durumda bir serinin, 

AR(q), MA(q) ve I(d) bileşenleri bir araya geldiğinde ARIMA(p,d,q) modeli ortaya 

çıkmaktadır. ARIMA(p,d,q) zaman serileri ile ilgili bu üç bileşeni kapsayan genel bir 

modeldir (Tarı, 2010: 447). 

Modelde, etkileri ölçülemeyen terör saldırıları kukla değişkenler aracılığı ile 

sayılabilen değişkenler haline getirilmiştir. Çalışmada kullanılan model denklem 

(1)’deki gibi yorumlanmaktadır. 

𝑌𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝛼𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 − ∑ 𝛿𝑖𝑢𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=1 + 𝑢𝑡 + 𝜃𝑗𝐷𝑗               𝑗 = 1,2,3   (1)  

Bu çalışmada terör saldırılarının ekonomik ve mali değişkenler üzerindeki etkisi 

ampirik olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Üçer aylık verilerle analizlerin 

gerçekleştirildiği çalışmanın veri seti 1989:1–2015:4 dönemini kapsamaktadır. 

Analizde kullanılan veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’den elde 

edilmiş, tüm değişkenler Tramo–Seats yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmış ve 

değişkenler TUFE (1987=100) ile reelleştirilmiştir 3 . Mali değişkenler ise ampirik 

analizlerde yorumlama kolaylığı sağlaması açısından GSYH (1987=100) değişkenine 

oranlanarak kullanılmıştır. 4  Çalışmada kullanılan değişkenler; bütçe gelirlerinin 

GSYH’ya oranı, bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, bütçe harcamalarının GSYH’ya 

                                                 
3  Çalışmamızda üçer aylık veriler ile zaman serisi analizi yapıldığından tüm değişkenler mevsimsellikten 

arındırılmıştır.  
4 Diğer bir ifadeyle 1987 yılı baz yılı fiyatları; 1998 ve 2003 baz yılları kullanılan program ile tek bir yıl olarak 1987 

baz yılına eşitlenmiştir. 
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oranı, iç borç stoku, toplam ihracat, toplam ithalat, tüketici fiyat endeksi (TUFE), reel 

efektif döviz kuru ve çıktı açığıdır.   

Tablo 1 1980–2014 Döneminde Meydana Gelen Terör Saldırıları 

Tarih Ülke Şehir Ölenler Yaralananlar Hedef Türü 

27.07.2008 Türkiye İstanbul 17 154 Vatandaşlar & Gayrimenkul 

20.11.2003 Türkiye İstanbul 16 224 Özel Sektör, Vatandaşlar & 

Gayrimenkul 

20.11.2003 Türkiye İstanbul 16 224 Hükümet (Diplomatik) 

14.11.2003 

 

Türkiye İstanbul 11 151 Dini Figürler/Kurumlar 

14.11.2003 Türkiye İstanbul 11 151 Dini Figürler/Kurumlar 

10.07.1991 Türkiye Diyarbakır 3 122 Askeri/Ordu 
Not: Toplam Kayıplar: (101+), tüm olaylarda her ne olursa olsun bir kuşku bulunmaktadır.  

Kaynak: Global Terrorism Database, www.start.umd.edu/gtd/ 

Terör saldırılarına ait veriler ise Global Terrorism Database sitesinden 

alınmıştır. Çalışmada Türkiye’de 1980–2014 döneminde toplam kayıpların 101+ 

olduğu terör saldırıları ele alınmıştır (Tablo 1’de ve Grafik 1’de görüldüğü üzere).  

Grafik 1  1980–2014 Döneminde Toplam Kayıların 101+ Olduğu Terör Saldırıları 

 

Kaynak: Global Terrorism Database, www.start.umd.edu/gtd/ 

 

http://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.start.umd.edu/gtd/


78 Sevda AKAR, Evren İPEK 

 

Terör saldırılarının ekonomik ve mali etkilerini ölçebilmek amacıyla 

tanımlanan kukla (dummy) değişkenler Tablo 2’de gösterilmiştir. Kukla değişkenler 

oluşturulurken yorum kolaylığı sağlanmak amacıyla, bu değişkenlere 0 ve 1 değerleri 

verilmiştir. 

Tablo 2 Terör Saldırıları Kukla Değişkenleri 

Kukla Değişken Çalışmada Kullanılan Tanımı 

D1: 10.07.1991 tarihinde meydana gelen terör 

saldırısı (1991q3) 

Terör saldırısının meydana geldiği çeyrek 1, diğer 

çeyrek 0 

D2: 14.11.2003 ve 20.11.2003 tarihlerinde 

meydana gelen terör saldırısı (2003q4) 

Terör saldırısının meydana geldiği çeyrek 1, diğer 

çeyrek 0 

D3: 27.07.2008 tarihinde meydana gelen terör 

saldırısı (2008q3) 

Terör saldırısının meydana geldiği çeyrek 1, diğer 

çeyrek 0 

Çalışmanın ampirik analizinin ilk aşamasında birim kök testleriyle 

değişkenlerin durağanlık seviyeleri test edilmiştir. İkinci aşamada ARIMA(p,d,q) 

yapısının belirlenmesi amacıyla serilerin durağanlıkları test edilmiş ve Tablo 3’te 

raporlanmıştır. Üçüncü aşamada ise otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon 

fonksiyonları incelenerek ve Akaike Bilgi kriterinden yararlanılarak ARIMA(p,q) 

yapısı belirlenmiştir.  Modelde mali veriler, Maliye Bakanlığının 2003 yılında 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kabulü nedeniyle 2003 yılından önce 

ve 2003 yılından sonra olmak üzere kendi içinde iki kısma ayrılarak, terör saldırılarının 

etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada değişkenlerin birim kök testi sınamasına yönelik olarak uygulamada 

en çok kullanılan Genişletilmiş Dickey- Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve 

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri uygulanmıştır. Genişletilmiş 

Dickey- Fuller (ADF) testinde Akaike (AIC) ve Schwarz (SCH) bilgi kriterlerini 

minumum yapan ve aynı zamanda otokorelasyon sorunu içermeyen gecikme uzunluğu 

uygun kabul edilmiştir. Bu koşullarda uygun gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiştir. 

Birim kök testi sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu kapsamda durağan olmayan 

serilerin birincil farkları alınarak seriler durağan hale getirilmiştir. Birim kök testlerinin 

sonuçlarına göre ihracat, ithalat ve çıktı açığı değişkenleri I(0) olarak bulunmuştur. 
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Diğer bir ifadeyle, birim kök testleri sonucunda bu üç serinin düzeyde durağan 

olduğuna karar verilmiştir. Buna karşılık diğer tüm değişkenler bütçe gelirlerinin 

GSYH’ya oranı, bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, bütçe harcamalarının GSYH’ya 

oranı, iç borç stoku, tüketici fiyat endeksi (TUFE) ve döviz kuru I(1) olarak tespit 

edilmiştir. Başka bir deyişle bu değişkenler, birinci farkları alındığında durağan hale 

gelmiştir. 

Tablo 3 Değişkenlerin Durağanlık Testleri 

Değişkenler 
ADF P–P KPSS 

SONUÇ Düzey Düzey Düzey 

 N I TI N I TI I TI 

Bütçe 

Gelirleri/GSYH 

-2.015 

(0.042) 

-2.827 

(0.058) 

-2.859 

(0.180) 

-2.269 

(0.023) 

-2.863 

(0.053) 

-2.907 

(0.164) 

0.253 

(0.463) 

0.150 

(0.146) 

 

Bütçe 

Dengesi/GSYH 

-2.067 

(0.037)* 

-2.573 

(0.101) 

-2.588 

(0.286) 

-2..500 

(0.012)* 

-3.134 

(0.027)* 

-3.197 

(0.090) 

0.256 

(0.463) 

0.150 

(0.146) 

 

Bütçe 

Harcamaları/GSYH 

-1.335 

(0.167) 

-1.850 

(0.354) 

-1.773 

(0.710) 

-2.568 

(0.010) 

-3.220 

(0.021) 

-3.266 

(0.077) 

0.241 

(0.463) 

0.163 

(0.146) 

 

İç Borç Stoku 0.361 

(0.787) 

-1.282 

(0.635) 

-1.059 

(0.930) 

0.622 

(0.849) 

-1.100 

(0.713) 

-0.567 

(0.978) 

0.992 

(0.463) 

0.202 

(0.146) 

 

GSYH 4.360 

(1.000) 

0.773 

(0.963) 

-1.940 

(0.626) 

4.886 

(1.000) 

0.932 

(0.995) 

-1.902 

(0.646) 

1.156 

(0.463) 

0.246 

(0.146) 

 

İhracat -3.579 

(0.000)* 

-4.227 

(0.001)* 

-3.935 

(0.004)* 

-37.795 

(0.000)* 

-27.151 

(0.000)* 

-20.253 

(0.000)* 

0.709 

(0.463) 

0.246 

(0.146) 

I(0) 

İthalat -3.708 

(0.000)* 

-3.752 

(0.003)* 

-3.622 

(0.004*) 

-9.283 

(0.000)* 

-8.176 

(0.000)* 

-5.796 

(0.000)* 

0.716 

(0.463) 

0.248 

(0.146) 

I(0) 

TUFE 1.119 

(0.931) 

1.064 

(0.997) 

-2.227 

(0.468) 

6.135 

(1.000) 

3.389 

(1.000) 

-1.958 

(0.616) 

1.142 

(0.463) 

0.253 

(0.146) 

 

Döviz Kuru 0.791 

(0.882) 

-1.275 

(0.638) 

-3.037 

(0.127) 

0.654 

(0.855) 

-1.934 

(0.315) 

-2.916 

(0.161) 

1.007 

(0.463) 

0.136 

(0.146) 

 

Çıktı Açığı -4.529 

(0.000)* 

-4.507 

(0.000)* 

-4.485 

(0.002) 

-3.711 

(0.000)* 

-3.694 

(0.005)* 

-3.677 

(0.002) 

0.032 

(0.463) 

0.032 

(0.146) 

I(0) 

Değişkenler 
ADF P–P KPSS 

SONUÇ 1.Fark 1.Fark 1.Fark 

 N I TI N I TI I TI 

Bütçe 

Gelirleri/GSYH 

-4.971 

(0.000)* 

-4.948 

(0.000)* 

-4.931 

(0.000)* 

-11.201 

(0.000)* 

-11.149 

(0.000)* 

-11.100 

(0.000)* 

0.034 

(0.463) 

0.028 

(0.146) 

I(1) 

Bütçe 

Dengesi/GSYH 

-4.922 

(0.000)* 

-4.898 

(0.000)* 

-4.495 

(0.002)* 

-11.658 

(0.000)* 

-11.60 

(0.000)* 

-11.490 

(0.000)* 

0.051 

(0.463) 

0.042 

(0.146) 

I(1) 

Bütçe 

Harcamaları/GSYH 

-4.489 

(0.000)* 

-4.466 

(0.000)* 

-4.474 

(0.002)* 

-12.924 

(0.000)* 

-12.853 

(0.000)* 

-12.797 

(0.000)* 

0.053 

(0.463) 

0.040 

(0.146) 

I(1) 

İç Borç Stoku -4.135 

(0.000)* 

-4.274 

(0.000)* 

-4.357 

(0.003)* 

-6.893 

(0.000)* 

-6.948 

(0.000)* 

-6.925 

(0.000)* 

0.312 

(0.463) 

0.207 

(0.146) 

I(1) 

GSYH -5.276 

(0.000)* 

-9.306 

(0.000)* 

-9.353 

(0.000)* 

-8.064 

(0.000)* 

-9.262 

(0.000)* 

-9.364 

(0.000)* 

0.188 

(0.463) 

0.043 

(0.146) 

I(1) 

TUFE -0.041 

(0.666) 

-1.499 

(0.529) 

-2.546 

(0.305) 

-4.444 

(0.000)* 

-7.894 

(0.000)* 

-9.749 

(0.000)* 

0.844 

(0.463) 

0.130 

(0.146) 

I(1) 

Döviz Kuru -7.270 

(0.000)* 

-6.374 

(0.000)* 

-6.374 

(0.000)* 

-12.342 

(0.000)* 

-13.708 

(0.000) 

-14.082 

(0.000)* 

0.265 

(0.463) 

0.216 

(0.146) 

I(1) 

Not: (.) marjinal anlamlılık düzeyini göstermektedir.* %5 düzeyinde anlamlı I: Sabit terimli TI: sabit terim ve trendli 

N: sabit terimsiz ve trendsiz KPSS Kritik değerler:%1=0.739, %5=0.463, %10=0.347 (I); %1=0.216, %5=0.146, 

%10= 0.119 (TI); 
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4. Ampirik Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında modelin tahmin sonuçları ve elde edilen ampirik 

bulgular sunulmuştur. Çalışmada modelin güvenirliliğini kanıtlamak amacıyla tanı 

testleri yapılmış ve modelde otokorelasyon, değişen varyans problemlerinin var olup 

olmadığı test edilmiştir. Otokorelasyonun varlığı Breush–Godfrey LM testi, değişen 

varyans Breush-Pagan-Godfrey testi, normallik ise Jarque–Bera (JB) testi ile 

araştırılmış ve herhangi bir probleme rastlanmamıştır.  

Çalışmanın tahmin sonuçları Tablo 4’te 1991 yılında meydana gelen terör 

saldırısının etkileri, Tablo 5’te 2003 yılında meydana gelen terör saldırısının etkileri, 

Tablo 5’te ise 2008 yılında meydana gelen terör saldırısının etkileri yer almaktadır.  

Tablo 4 1991 Yılında Meydana Gelen Terör Saldırısının Etkileri 

Değişken 10.07.1991 Terör Saldırısı 

   Tanı Testleri 

 ARIMA D1 LM(4) B-P-G J-B 

Bütçe Gelirleri/GSYH (2,1,3) -8.607 (0,987) 0.493 (0.648) 0.042 

(0,7836) 

2045.272 (0,000)* 

Bütçe Dengesi/GSYH (2,1,1) -0.007  (0.999) 0.848 (0.431) 0.167 (0.685) 34.157 (0.000)* 

Bütçe Harcamaları/GSYH (1,2,1) -83.157 (0.237) 1.231 (0.310) 0.053 (0.818) 335.936 (0.000)* 

İç Borç Stoku (2,1,2) 4.017 (0.801) 0.038 (0.997) 0.054 (0.815) 1154.612 (0.000)* 

GSYH (2,1,2) 0.459 (0.647) 0.579 (0.562) 0.218 (0.641) 33.772 (0.000)* 

İhracat (3,0,3) 1.983 (0.002)* 1.860 (0.123) 0.065 (0.798) 749.706 (0.000)* 

İthalat (2,0,3) 4.425 (0.001)* 0.367 (0.546) 1.180 (0.279) 332.812 (0.000)* 

TUFE (1,0,1) 7.867 (0.989) 6.104 (0.003) 0.158 (0.691) 21.519 (0.000)* 

Döviz Kuru (1,1,1) -5.281 (0.562) 0.852 (0.429) 0.289 (0.591) 20.825 (0.000)* 

Çıktı Açığı (2,0,1) 460.0299 (0.402) 0.268 (0.765) 0.263 (0.609) 16.776 (0.000)* 

Not: * %5 düzeyinde anlamlı, ** %10 düzeyinde anlamlı. (…):marjinal anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Modellerde yer alan AR ve MA süreçlerinin katsayıları istatiksel olarak anlamlıdır.  

Tablo 4’e göre 10 Temmuz 1991 yılında Diyarbakır’da meydana gelen terör 

saldırısı toplam ihracatı ve toplam ithalatı istatistiki olarak anlamlı ve olumlu 

etkilemiştir. Ancak ihracatın olumlu etkilenmesi iktisadi olarak beklentilerle uyumlu 

değildir. Buna karşılık ithalatın artması beklentileri karşılamaktadır. Bu dönemde diğer 

değişkenlerde ise herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir değişim olmamıştır.  
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Tablo 5 2003 Yılında Meydana Gelen Terör Saldırılarının Etkileri 

Değişken 14.11.2003 ve 20.11.2003 Terör Saldırısı 

   Tanı Testleri 

 ARIMA D2 LM(4) B-P-G J-B 

Bütçe Gelirleri/GSYH (1,0,3) -1272.975 

(0,083)** 

0.391(0.678) 0.121 (0,728) 86.572 (0,000)* 

Bütçe Dengesi/GSYH (3,0,3) -78734875 (0.024)* 0.845 (0.432) 0.058 (0.808) 904.649 (0.000)* 

Bütçe Harcamaları/GSYH (2,1,3) -1127.519 

(0.086)** 

1.321 (0.277 0.022 (0.882) 2041.454 (0.000)* 

İç Borç Stoku (2,1,2) 23.800 (0.007)* 0.218 (0.927) 0.010 (0.918)  745.900 

(0.000)* 

GSYH (2,1,3) -1583.893 (0.174) 0.600 (0.550) 0.239 (0.625) 32.858 (0.000)* 

İhracat (3,0,3) 0.026(0.962) 0.248 (0.780) 0.079 (0.778) 465.432 (0.000)* 

İthalat (3,0,2) -2.422 (0.001)* 1.231(0.296)* 0.036 (0.849) 696.152 (0.000)* 

TUFE (3,0,3) -12546.92 (0.000)* 1.115 (0.332) 0.230(0.631) 22.348 (0.000)* 

Döviz Kuru (3,1,3) 3.785 (0.641) 0.376 (0.687) 0.187 (0.665) 27.458 (0.000)* 

Çıktı Açığı (2,0,1) -302.735 (0.579) 0.125 (0.882) 0.256 (0.613) 15.456 (0.000)* 

Not: * %5 düzeyinde anlamlı, ** %10 düzeyinde anlamlı. (…):marjinal anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Modellerde yer alan AR ve MA süreçlerinin katsayıları istatiksel olarak anlamlıdır.  

Tablo 5’e göre, 14 ve 20 Kasım 2003 yılında İstanbul’da meydana gelen terör 

saldırısında, bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı ve bütçe harcamalarının GSYH’ya oranı 

%10 anlamlılık düzeyinde azalış göstermiştir. Terör saldırısından dolayı gelirlerin 

azalması beklenen bir durumdur. Bununla birlikte bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, 

toplam ithalat ve TÜFE ise %5 anlamlılık düzeyinde azalış göstermiştir. İç borç stok 

değişkeninde ise olumlu bir artış gözlenmiştir. Bütçe kalemlerinde meydana gelen 

değişimlerin sadece terör saldırısından kaynaklı değil ayrıca 2003 yılında kabul edilen 

5018 sayılı yasa nedeniyle de gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. GSYH ise, 

azalış göstermesine karşılık istatistiki olarak anlamlı bir düzeyde bulunmamıştır.  

Tablo 6 2008 Yılında Meydana Gelen Terör Saldırısının Etkileri 

Değişken 27.07.2008 Terör Saldırısı 

   Tanı Testleri 

 ARIMA D3 LM(4) B-P-G J-B 

Bütçe Gelirleri/GSYH (3,1,3) -937.089 (0.019)* 0.391 (0.678) 0.105 (0.746) 101.644 (0.000)* 

Bütçe Dengesi/GSYH (3,0,3) 1003.449 (0.008)* 0.247 (0.781) 0.094 (0.759) 148.054 (0.000)* 

Bütçe Harcamaları/GSYH (0,1,3) 1476.257 (0.002)* 1.253 (0.295) 0.035 (0.852) 265.997 (0.000)* 

İç Borç Stoku (2,1,2) 11.354 (0.435) 0.017 (0.999) 0.059 (0.807) 1051.648 (0.000)* 

GSYH (2,1,3) -2499.780 (0.022)* 0.229 (0.795) 0.050 (0.800) 16.901 (0.000)* 

İhracat (3,0,2) 0.456 (0.001)* 0.248 (0.780) 0.082 (0.775) 401.755 (0.000)* 

İthalat (2,0,3) 0.946 (0.006)* 0.493 (0.611) 2.412 (0.123) 946.674 (0.000)* 

TUFE (1,0,1) -8240.042 (0.112) 0.157  (0.854) 0.257 (0.613) 25.586 (0.000)* 

Döviz Kuru (2,1,2) 5.854 (0.499) 1.303 (0.276) 0.000 (0.988) 22.845 (0.000)* 

Çıktı Açığı (3,0,3) 2463.483 (0.000)* 0.637 (0.637) 0.178 (0.673) 46.711 (0.000)* 

Not: * %5 düzeyinde anlamlı, ** %10 düzeyinde anlamlı. (…):marjinal anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Modellerde yer alan AR ve MA süreçlerinin katsayıları istatiksel olarak anlamlıdır.  

 



82 Sevda AKAR, Evren İPEK 

 

Tablo 6, 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul meydana gelen terör saldırılarının 

etkileri göstermektedir. Bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı terör olaylarından olumsuz 

etkilenmiştir. Bu durumda beklentilerle doğru orantılıdır. Bütçe harcamalarının 

GSYH’ya oranı terör saldırılarından olumlu etkilenmiştir. Bu durum ise, terör saldırıları 

sonucu meydana gelen hasarların karşılanması sonucu harcamaların artmış olabileceği 

düşünülmektedir. Bütçe dengesinin GSYH’ya oranı artış gösteren bir diğer kalemdir.. 

Özellikle, GSYH’nın önemli bir payını üreten Marmara bölgesinde meydana gelen 

terör saldırılarının, GSYH değişkeninde azalıma yaratması beklenmektedir. 

Beklentilerle uyumlu olarak GSYH değişkeni ise, azalmıştır. Bununla birlikte toplam 

ihracat, ithalat ve çıktı açığı da artmıştır. 

5. Sonuç 

Küreselleşme süreciyle birlikte, ülkeler arası ilişkiler teknolojik, ekonomik, 

sosyal ve siyasal anlamda gelişmiştir. Bu gelişmeler ülke sınırlarını aşarak, tüm 

dünyada etkili olmuştur. Terör olayları da bu süreç ile daha fazla gündeme gelmeye 

başlamıştır. Terör olaylarından birçok ülke etkilenmiştir. Özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) yaşanan 11 Eylül saldırısı terör olaylarının daha fazla gündeme 

gelmesine neden olmuştur. 

Terör saldırıları ülke ekonomilerinde ekonomik büyümede, kalkınmada, bütçe 

gelirlerinde ve harcamalarında, ithalatta, ihracatta, turizm gelirlerinde, enflasyonunda 

ve borsa üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Dahası, ülke ekonomilerini 

tüm sektörlerde etkilemesinin yanı sıra toplum üzerinde sosyal ve siyasal etkilere de 

neden olmaktadır. Bu sebepler nedeniyle dünya çapında artan terör olayları birçok 

çalışmada yer almaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1980–2014 döneminde toplam kayıpların 101+ 

olduğu terör saldırıları ele alınmıştır. Bu dönemde meydana gelen terör saldırıları 

10.07.1991 tarihindeki Diyarbakır terör olayını; 14.11.2003 ve 20.11.2003 

tarihlerindeki İstanbul saldırılarını; 27.07.2008 tarihindeki İstanbul terör olayını 
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kapsamaktadır. Türkiye’de 1980–2014 döneminde toplam kayıpların 101+ olduğu terör 

saldırılarından İstanbul’un metropol bir şehir olması nedeniyle terör saldırılarına daha 

fazla açık olduğu düşünülmektedir.   

Türkiye’de bu dönemde yaşanan terör olaylarının ekonomik ve mali değişkenler 

üzerindeki etkilerini ölçebilmek amacıyla zaman serisi modellerinden biri olan kukla 

değişken eklenmiş ARIMA modeli kullanılmıştır. Çalışma sonuçları 10 Temmuz 1991 

yılında Diyarbakır’da meydana gelen terör saldırısından toplam ithalatın arttığını 

göstermektedir. 14 ve 20 Kasım 2003 yılında İstanbul’da meydana gelen terör 

saldırısında, bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı %10 anlamlılık düzeyinde azalış 

göstermiştir. Bununla birlikte bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, toplam ithalat ve 

TÜFE azalış meydana gelmiştir. Ayrıca, iç borç stok değişkeni artmıştır. Ancak bu 

dönemde bütçe kalemlerinde meydana gelen değişimlerin sadece terör saldırısından 

kaynaklı değil ayrıca 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı yasa nedeniyle de 

gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul’da 

meydana gelen terör saldırılarında ise, bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı terör 

olaylarından olumsuz; bütçe harcamalarının GSYH’ya oranı terör saldırılarından 

olumlu etkilenmiştir. Bu durum ise, terör saldırıları sonucu meydana gelen hasarların 

karşılanması dolayısıyla harcamaların artmış olabileceği düşünülmektedir. Bütçe 

dengesinin GSYH’ya oranı artış gösteren bir diğer kalemdir. Bununla birlikte toplam 

ihracat, ithalat ve çıktı açığı da artmıştır. GSYH değişkeni ise azalmıştır. Bu değişkenin 

azalması ise, GSYH’nın önemli bir payını üreten Marmara bölgesinde meydana gelen 

terör saldırılarının GSYH’da azalıma yaratması olası bir durumdur. 

Çalışma sonuçlarından yola çıkılarak, Türkiye ekonomisinin terör 

saldırılarından en fazla bütçe gelirlerinin ve ithalatın etkilendiği, onu sırasıyla iç borç 

stokunun, harcamaların, GSYH’nın ve çıktı açığının takip ettiği söylenebilir. Bu 

nedenle bütçe gelirlerinin dışarıdan gelen herhangi bir şoktan etkilenmemesi amacıyla 

yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, terör olayları nedeniyle oluşan 

hasarın karşılanması amacıyla yapılacak harcamaların oluşturulacak bir terör fonu ile 
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finanse edilmesi de bir diğer çözüm önerisi olabilir. Buna ek olarak, dışa bağımlılığın 

ve çıktı açığının azaltılması amacıyla da ekonomi politikasının etkin bir şekilde 

tasarlanması ve Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesi amacından çıkmaması 

gerekmektedir.  
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