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İnsanoğlunun hayatındaki en önemli kararlardan 

biriside evliliktir. ''Evlilik aynı zamanda çok mukaddes 

bir yolculuk. Kader birliği yapmak, hastalıkta ve 

sağlıkta bir olma, beraber olma kararıdır. 

     PROJENİN AMACI 



Dünyada ve Ülkemizde artan boşanma oranları ve evlilik dışı 

birliktelikler toplumun en önemli temel taşlarından biri olan ailenin 

hasara uğradığının göstergesidir.  Sağlıklı bir toplumun var olması 

sağlıklı aile ortamında yetişmiş bireylerin varlığıyla mümkün 

olabilmektedir. Aile değerlerini korumak, kollamak ve büyütmek 

toplumun en büyük görevleri arasındadır. 

  



 

 

 

 

 

 

 Bu noktadan hareketle hazırlanan Bir Yastıkta Yarım Asır ve Yeni 

Evlenecek Çiftler Projesi ile yarım asrı birlikte geçiren, aile yaşamları ile 

dikkati çekmiş ve yeni kuşaklara mutluluğa dair söyleyecekleri olan 

çiftlerimizle yeni evlenen çiftlerimizi bir araya getirmek,  evliliğin uzun 

soluklu bir birliktelik olduğunu gösteren hikayeleri, hayatları daha 

görünür kılmak ve yeni evlenen çiftlerimize birlikte yürüyecekleri bu 

kutlu yolda güzel örnekler sunmak amaçlanmıştır. 



İlimiz genelinde yeni evlenecek 15 çiftimizle yarım asrı 

birlikte geçirmiş, aile olmanın gereklerini yerine 

getirerek topluma örnek olmuş 15 çiftimiz bir araya 

getirilecek. 

Yeni evlenecek çiftlerimize nikah töreni yapılacak, yarım 

asrı birlikte geçirmiş çiftlerimiz ise şahitlik edeceklerdir. 



Nikah töreni sonrasında yeni evlenen çiftlerimizle, 

yarım asrı birlikte geçirmiş çiftlerimizin katılımıyla 

temsili bir alana evlilik ormanı adıyla fidan dikimi 

yapılacaktır. 

Törene katılan devlet büyüklerimiz tarafından yeni 

evlenecek çiftlerimize çeşitli hediyeler, yarım asrı 

birlikte geçirmiş çiftlerimize ise örnek evlilik belgesi 

takdim edilecektir. 



Aile birlikteliğinin ve evliliğin önemini vurgulayan 

bilgiler broşürler ile, 

 

 

Yarım asrı birlikte geçirmiş çiftlerimizin hayat 

hikayelerinden topluma örnek olabilecek kesitler ise el 

ilanlarıyla, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüze 

gelen vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. 

 

 



 Evlilikte sevgi, saygı ve hoşgörünün öneminin vurgulanması 

  Aile birlikteliğinin, bir ömür boyu sürdürülebileceğini yeni nesillere göstermek 

  Eşler arasında problem çözme yeteneğinin kazandırılması 

 Uzun yıllardır evli olan çiftlerin deneyimlerinin kamuoyuna aktarılması 

 Şuurlu bir aile yapısının oluşturulması  

Aile değerlerini korumak, kollamak ve büyütmek  

. Aile içi iletişim, etkileşim ve iyi ilişkilerin artırılması 
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 Aile birlikteliğinin önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak 

 Günümüzde artan boşanmaların önüne geçmek  

 Birlikte yaşamın yerine evlilik kurumunu özendirmek  

 Aile ortamında sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak 

 Çocukların ölçülü sevgi ve saygıya dayalı uyum ortamında yetişmeleri 

 Ağaçlandırmaya destek vermek ve bunu ailelere benimsetmek  

 Ailede karşılıklı anlayış ve empatiyi artırmak 



Bir Yastıkta Yarım 
Asır ve Yeni 

Evlenecek Çiftler 
Projesi  

İlimizde evli 
bulunan ve yeni 
evlenecek çiftler 
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