
O país 
 
A Turquia ou República da Turquia é um Estado que faz 
parte da Ásia e da Europa (Euroasiático), o qual ocupa a 
península da Anatólia, além de seu território europeu ocu-
par parte da Trácia Oriental. Ela faz fronteira com a Bulgá-
ria e Grécia a oeste, a nordeste com Geórgia, Armênia e 
Azerbaijão, Irão ao leste e no sudeste com Iraque e a Síria. 
A sua extensão territorial é de 783.560 km² e possui uma 
população de 62,24 milhões de habitantes. A sua forma de 
governo é a República democrática.  O seu PIB é de US$ 
249,8 bilhões. A Turquia faz parte das seguintes Organiza-
ções Internacionais: Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), Organização para Coo-
peração Islâmica (OCI), Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE), Organização de Coopera-
ção Econômica (OCE), Organização das Nações Unias 
(ONU) e Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), entre outros.  

 

 

O país e a OTAN 
 
A Turquia, ao entrar para a OTAN, em 1952, era considera-
do como sendo mais um Estado que fechou com o bloco 
capitalista da Guerra Fria e a intenção era exatamente esta: 
afastar a aproximação da URSS o máximo possível dos paí-
ses, incluindo a Turquia. Desde então, a OTAN tem sido 
central para a segurança do Estado turco e contribuiu, obvi-
amente, para que os turcos se integrassem mais aos países 
Euro-atlânticos. Em troca, a Turquia tem sempre mantido 
sua aliança com a OTAN e, assim, se comprometeu em de-
fender e adotar como seu os princípios desta. Além disso, 
após o fim de Guerra Fria, a Turquia tem dado grande su-
porte em relação a abertura e flexibilização da OTAN.    

 

Relações com o Conflito do Kosovo 

 
A Turquia é a favor de uma resolução pacífica no que tange 
a crise do Kosovo, já que existe um medo de que o conflito 
armado entre este e a Iugoslávia se espalhasse pelo resto 
da península balcânica. No entanto, ao mesmo tempo, há 
fatores que o fazem apoiar  a intervenção da OTAN no ter-
ritório Iugoslavo. A OTAN é a organização que mais aproxi-
ma os turcos dos países ocidentais e a lealdade que eles 
têm em relação a esta organização é algo notável de ser 
mencionado. Além disso, eles condenam as ações de Milo-
sevic, o que aproxima ainda mais a Turquia do discurso e da 
justificativa usada pela OTAN e os EUA para efetuar a inter-
venção. Entretanto, apesar de toda a ligação histórica com 
os kosovares, por conta de questões internas com os cur-
dos, a Turquia tende a não defender a separação do Kosovo 
da Sérvia. Posto isto, conclui-se que a Turquia se mostra, 
acima de tudo e apesar de todos os contratempos, disponí-
vel a oferecer ajuda militar à OTAN caso ela decida intervir, 
mas, ainda assim, era melhor para o país se houvesse uma 
resolução pacífica. Eles condenam Milosevic pelos seus 
atos, mas tendem a não defender ou se mostrar a favor de 
um Kosovo independente. A Turquia, sendo assim, se en-
contra em uma situação delicada e toda a cautela é neces-
sária.   
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