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ANNOUNCEMENT FROM AMERICAN BUSINESS FORUM IN TURKEY
The attempted coup that took place in the evening hours of July 15, 2016, targeted the democratic and
constitutional Republic of Turkey, our unity and integrity.
In the aftermath of this tragic event, the business world, political parties and different segments of the
society adopted a common stance with the aim to protect democracy. In this context, American
companies also declare that they are against interventions of any kind against democracy.
Common sense, unity and harmony are more important than ever together with the normalization of this
extraordinary process. In the aftermath of these regrettable events, AmCham has a strong belief in
Turkey to maintain its economic stability through its strong fiscal discipline, the strong capital structure
of its banking system and measures taken by the regulatory and supervisory agencies.
The American companies in Turkey evaluates their investments in Turkey as long-term and maintain
their faith in the democracy and constitutional state.
May God rest the souls of the victims of these events; AmCham Turkey extends our sympathy to the
victims of the families and wish the injured a speedy recovery.
**********************************************************************************
AMERİKAN ŞİRKETLER DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA
15 Temmuz 2016 akşam saatleri itibariyle ülkemizin karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, demokratik bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, birlik ve bütünlüğümüzü hedef almıştır.
Ülkemizde son günlerde yaşanan üzücü olaylar ertesinde demokratik düzene sahip çıkılması amacı ile
iş dünyası, siyasi partiler ve toplumun farklı kesimleri ortak bir duruş sergilemiştir. Bu bağlamda,
Amerikan şirketleri de demokrasiye yönelik her türlü müdahalenin karşısında yer aldığını ifade
etmektedir.
Bu olağanüstü sürecin normale dönmesi amacı ile birlik, beraberlik ve sağduyu her zamankinden daha
fazla ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin, yaşanan bu üzücü olaylar ertesinde güçlü mali disiplini,
sermaye yapısı, kuvvetli bankacılık sistemi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarının aldığı tedbirler ile
ekonomik istikrarını korumayı sürdüreceğine inancımız tamdır.
Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri yatırımlarını uzun vadeli olarak görmekte olup
demokrasi ve hukuk devletine olan inançlarını korumaktadır.
Amerikan Şirketler Derneği, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve
yaralılara acil şifalar diler.

