“

Değerli Yurt Dışı Seçmenimiz;

Kadim kültür ve medeniyetimizin mümtaz temsilcileri olarak, bugün dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren
milletimizin siz güzide mensuplarını saygıyla selamlıyorum.
Çıktığınız bu çetin yolculukta birçok zorluğun üstesinden geldiniz. Farklı ülkelerde ve kültürlerde, kendinize ve ailenize yeni hayatlar
kurdunuz. Milletimizi en iyi şekilde temsil ederek, sosyal hayatta, siyasi alanda ve ekonomide var olma başarısını gösterdiniz.
Bulunduğumuz yerlerdeki toplumumuzun geleceğini teminat altına alan kurumları oluşturmak için fedakarca çalıştınız. Ülkemizin
ve milletimizin zor zamanlarında tasarruflarınız ve yatırımlarınızla Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulundunuz.
Bugün dördüncü nesle ulaşan Türk diasporasına, dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına giren Türkiye’mize verdiği destek için
şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi en iyi sizler görüyorsunuz. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sosyal
güvenlikte, enerjide ve diğer tüm alanlarda adeta çağ atladık. Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulduk. Dış politikada
yaptığımız açılımlarla, tüm coğrafyalar ve ülkelerle çok boyutlu ilişkiler geliştirdik.
Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet üretirken, milletimizin asli unsuru olan siz Türk diasporasının devletimizin sunduğu
hizmetlerden hakkı olan payı alması için de çalıştık.
Bu çerçevede, yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunduğumuz kamu hizmetlerini iyileştirdik. Başkonsolosluklarımızı sizlere gerçek
anlamda hizmet veren irtibat noktaları haline getirdik. Çocuklarımızın anadilini, dinini, kültürünü öğrenmesi için binlerce öğretmen
ve din görevlisini yurt dışında görevlendirdik. Gençlerimizin eğitimi için burslar tahsis ettik, Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim
alabilmelerini sağladık.
Türkiye’nin asli unsuru olarak ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmanız için 50 yıldır hasretle beklediğiniz oy sandıklarını sizlere
getirmek de bize nasip oldu. Sizlerin desteğiyle kabul edilen 16 Nisan 2017 halkoylaması sonucu ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçmeye karar vermiştir.
Yeni sistem, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulamaya geçecektir. Yurt dışında kurulan sandıklarda 7-19 Haziran 2018 tarihleri
arasında oy kullanılacaktır.
Ülkemizin geleceği için tarihi öneme sahip bu seçimlerde sizlerin desteğiyle yeni bir başlangıcın adımını atacağız.
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimize, geçtiğimiz 16 yıldaki hizmetlerimize ilave olarak, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet,
Güçlü Türkiye” sözü veriyoruz.
Sizleri, “Vakit Birlik Vakti” ve “Vakit Türkiye Vakti” çağırımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlık, afiyet ve huzur içinde kalmanız dileklerimle her birinize ayrı ayrı en kalbi
muhabbetlerimi iletiyorum.
Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun.
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