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ÖZET  

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde askeri müdahalelerden ziyade politik, ekonomik ve sosyal koşulların 
tehdidi altında ekonomik manipülasyonlar yapılarak etnik hassasiyetler terörizm faaliyetleri için istismar 
edilebilmektedir. Terörizmin literatürde sıklıkla bahsedilen politik, ekonomik ve sosyal nedenleri olmakla beraber 
bu nedenlere rağmen aksi durumlarda yaşanmaktadır. Bu çalışmada, TÜİK tarafından belirlenmiş olan “Alt 
Bölgeler”e ait veri seti kullanılarak panel veri regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları okullaşma oranı, 
istihdam, sanayi üretimi ve ihracatın yanında birim ve zaman etkilerinin Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının 
açıklanmasında önemli ve istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Birbirleriyle benzer 
kategorilerdeki alt bölgelerin bazılarında terör olaylarının sıklıkla yaşanmasına rağmen bazılarında hiç yaşanmıyor 
olması bunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan bazı yıllar terör faaliyetleri neredeyse 
tamamen dururken, bazı yıllar ciddi artışlar göstermektedir. Bu bulgular Türkiye’de terörün, literatürde değinilen 
nedenlerinin yanında, farklı motivasyonlarının da olabileceğini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Terör, Terörün nedenleri, Türkiye’de terör, panel veri regresyon analizi, tesadüfi katsayılar 
modeli 

ABSTRACT 

The topic of terrorism is both complex and emotive. It is not a new phenomenon in human experience. Ethnic 
sensitivities can be exploited for terrorist activities by making economic manipulations under the threat of political, 
economic and social conditions. In this paper, panel data regression analysis was performed by using data set of 
"Sub-Regions" determined by TUİK. The results of the analysis reveal that the effects of schooling rate, 
employment, industrial production and exports are significant and statistically significant impacts in the 
explanation of terrorist incidents in Turkey. 
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