
O País  
 
A República da Turquia está localizado na Eurasia, ou seja, 
parte do seu território está localizado no continente europeu 
e parte no continente asiático. O país faz fronteira com a 
Bulgária, a Grécia, a Geórgia, a Armênia, o Irã, o Iraque e a 
Síria, possuindo uma população de cerca de 74,8 milhões de 
habitantes. É o maior produtor de aço do Oriente Médio e a 
agricultura desempenha um importante papel na sua econo-
mia, com a produção de cereais. A indústria têxtil é, tam-
bém, bastante importante, devido à produção de lã e algo-
dão. O turismo atrai, para a República da Turquia, um gran-
de número de pessoas do mundo todo. 
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Não há indícios ou informações sobre a produção de armas 
de destruição em massa pela República da Turquia. O país 
ratificou a Convenção sobre Armas Químicas em 1997 e a 
Convenção sobre Armas Biológicas em 1974. O país é visto 
como ativo nos esforços de prevenção da proliferação de 
armas de destruição em massa. Porém, a República da Tur-
quia abriga entre 60 e 70 armas nucleares dos Estados Uni-
dos da América (EUA), que, devido a sua localização – próxi-
mo a zonas de conflito e possíveis produtores de armas nu-
cleares, como o Irã - , são consideradas unicamente táticas.  
 
Política Internacional 
 
O país possui participação na fundação de algumas organi-
zações internacionais importantes, como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 1995, a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1961 e 
o Grupo dos Vinte (G20), em 1999. Além disso, a República 
da Turquia já ocupou, por diversas vezes, o posto de mem-
bro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU). Devido a sua localização, além das relações 
com os países asiáticos e do Oriente Médio, o país vem apro-
ximando suas relações com a União Europeia. Os Estados 
Unidos da América também se tornaram importantes par-

ceiros da República da Turquia nas ultimas décadas.  A Re-
pública da Turquia sofreu, entre os anos de 2015 e 2016, 
diversos ataques terroristas, que, na maioria das vezes, 
estavam ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI). 
Devido a sua localização, o país se tornou ponto de passa-
gem para a Europa, e é uma das principais rotas de traves-
sia dos terroristas. O país faz parte da coalização internaci-
onal que visa acabar com o Estado Islâmico, e já realizou 
diversas ofensivas nos territórios ocupados pelos terroris-
tas, causando, inclusive, a morte de vários.  
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