
Başlarken; 

Bu kitabı hazırlarken kırsalda yaşama geçme, çiftçi olma, tarımsal üretime yatırım yapma gibi 

hayallere sahip herkese bir kılavuz olması için gayret sarf ettim. 

Çiftçiler bu işi çiftçilik aşkı diyebileceğimiz bir adanmışlıkla yürütüyorlar. Bitkilerin büyümesini 

izlemeyi ve hayvanları beslemeyi seviyorlar. Hayvanlarla birlikte yaşamaya bayılıyorlar. Açık havada 

çalışmayı seviyorlar. Karşılaştıkları zorluklar onları mutsuz etse de birçoğu çiftçiliği severek ve 

isteyerek sürdürüyor. 
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 Bir Çiftliğe Nasıl Başlanır? 
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 Çiftçiliğin Riskleri ve Risk Yönetimi 
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 Ürünler Nasıl Pazarlanır? 
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Çiftçi Kimdir? 

Köyde yaşayan herkes çiftçi değildir. Tarımsal üretim yapan ve geçimini bu ürünlerden sağlayanlar 

çiftçidir. 

Şehir dışında bir yerleşim yerinde ya da bir köyde yaşayarak şehirdeki işlerinizi yönetebilir, emekli 

aylığıyla ya da kira gelirlerinizle geçinebilir, böylece stresten uzak bir hayat sürdürebilirsiniz. Bu 

durumda yiyeceklerinizin büyük bir kısmını komşularınızdan, market ve pazarlardan satın alarak 

temin edersiniz. 

 

 

 

 

 

 



Çiftçinin Kariyer Rehberi 

Çiftçilik, ofise kapanmayıp kendi patronu olmak isteyenler için mükemmel bir kariyer 

seçimidir. Güçlü bir üretkenlik duygusuyla açık havada, doğayla iç içe çalışacağınız bir serbest 

meslek. Bitki ve hayvanlarla ilgilenerek geçim sağlamak bu mesleğin ana çekim merkezlerindendir. 

 

 

 

Çiftçilik 101- Benden Çiftçi Olur Mu? 

Pandeminin diğer bir etkisi de bugünlerde şehirlerde inanılmaz paralar ödeyerek aldıkları evlerde 

kısılıp kalan insanların “Köylerdeki arazilerimizi değerlendirebilir miyiz, oraya yerleşsek nasıl olur?” 

şeklinde düşünmeye başlamaları oldu. Köylerde arazisi olmayanlarsa birikimleriyle küçük bir arazi 

almayı düşünmeye başladı bile. 

Öncelikle size çok samimi bir itirafta bulunacağım: 

Çiftçilik çok zor bir iştir. 

Çiftçilik zor, meşakkatli ama bir o kadar da zevkli ve kârlı bir iştir. Ancak kolay para kazanmak için 

çiftçilik yapacağım derseniz, size daha kârlı ve risksiz işler önerebilirim. 

Eğer hayatınızı daha da zorlaştırmak istemiyorsanız, çiftçilik konusundaki planlamanızı çok çok 

ciddiye almanızı öneririm. Uzun yıllardır şehir sorunlarından yorulan birçok kişi, tarımsal hayata ya da 

kırsala dönmenin hayalini kuruyor... 

 

 

                                                         TIKLAYINIZ 

Havası kirli, trafiği bol, kalabalık, stresli ve boğucu 

şehir hayatından sıkıldınız mı? Rahat bir nefes almak, 

doğayla iç içe yaşamak ve özünüze dönmek mi 

istiyorsunuz? 

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ciftcilik-101-/555906.html


Yaşam Şekli Olarak Çiftçilik 

Yaşam şeklinizi değiştirmek ve daha yavaş bir hayata geçmek istediğinizi düşünelim. Bu isteğinizi bir 

önceki bölümde anlattığımız gibi hobi çiftçiliği olarak yapabilmek yerine, bu iş için ciddi planlar 

yapıp yatırımınızın bir bölümünü veya tamamını bu işe yatırdıysanız ya da yatırmayı düşünüyorsanız 

yaşam şekli olarak çiftçi olmaya adaysınız demektir. 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                      TIKLAYINIZ 

PEKİ SİZ ÇİFTÇİLİĞE KENDİNİZİ 

ADAYABİLECEK MİSİNİZ? 

YAŞAM TARZINIZI TÜMDEN 

DEĞİŞTİRİP TÜM RİSKLERİ VE 

ZORLUKLARI GÖZE 

ALABİLECEK MİSİNİZ? 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ciftcilik-101-/555906.html

