
O País 

A República da Turquia é um país localizado na fronteira 
entre o continente Europeu e o Asiático, situando-se no 
extremo sudeste europeu e no noroeste do Oriente-Médio. 
O país, cujo território nacional possui aproximadamente 
783,000 km2, faz fronteira com 8 países – sendo eles Armê-
nia, Azerbaijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Iran, Iraque e 
Síria. Abriga uma população de esmagadora maioria mu-
çulmana (99.8%), sendo estimada em 80.2 milhões. O go-
verno da Turquia é organizado a partir de uma república 
parlamentar. O país, apesar de ser uma grande potência na 
região e ser um território historicamente estratégico, pos-
sui uma economia de pequeno porte, com um PIB Nominal 
de cerca de $ 736 bilhões de dólares. A Turquia é membro-
fundador de organizações internacionais como as Nações 
Unidas, o Conselho da Europa, a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organi-
zação para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o G
-20, a Organização da Conferência Islâmica e a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – na qual é con-
siderada um membro altamente estratégico e detentor de 
um dos maiores exércitos em números.  

O País e a OMS 
 
O escritório da OMS na Turquia é localizado na região da 
capital do país, a cidade de Ancara. O Gabinete é o ponto 
central da cooperação técnica da OMS com o país. A equipe 
turca da OMS é constituída por especialistas nos domínios 
dos sistemas de saúde e da saúde pública nacional, na pre-
paração e na resposta às emergências, nas doenças não 
transmissíveis e na prevenção de lesões.  
 
 
 
 
 
 
 
 

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
 
O país teve uma posição de destaque na cooperação com a 
OMS em 2011, trabalhando para o combate aos focos de 
sarampo na Europa e em território nacional e vem traba-
lhando em conjunto com a organização e demais entidades 
internacionais nas questões relativas aos problemas e preo-
cupações humanas relacionadas ao contexto de guerras e 
migrações em massa no Oriente-Médio. Não teve partici-
pação muito presente nas questões relacionadas ao Ebola, 
até o momento. No tocante à crise migratória, a Turquia já 
se apresenta como ator vital para as discussões e políticas 
relacionadas, uma vez que o país é hoje um dos maiores 
receptores de imigrantes na Europa, além de ser realizada 
por seu território uma das principais rotas de entrada para o 
continente europeu. As autoridades turcas vêm tentando 
impedir a migração, facilitada por contrabandistas, execu-
tando medidas e operações mais incisivas no tocante ao 
combate ao tráfico de seres humanos. Analisando-se as 
vias de entrada para a Europa na região, observa-se que as 
rotas que passam pelos Balcãs e pela Turquia vêm experi-
mentando a maior intensidade de restrições de fronteira no 
contexto atual de crise de imigrantes.  
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