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ÖZGEÇMİŞ 

 

Doğum Tarihi 

ve Yeri 

 

1967 – Yusufeli / ARTVİN 

 

 

 

Eğitim Durumu 

 

1988 yılında İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden 

Mühendis olarak mezun oldu.  

2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı ve Yüksek Mühendis unvanını 

aldı. 

 

 

 

 

 

İş Hayatı 

1988 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 

Müdürlüğü’nde göreve başladı. 

1988-2003:Genel Müdürlük bünyesinde değişik birimlerde Mühendis olarak 

görev yaptı. 

2003: Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Müdürlük Uzmanı, 

2003-2004: Test ve Kalite Kontrol Müdürü, 

2004-2006: Erzurum Bölge Müdürü, 

2006-2011: Genel Müdürlük Müşaviri, 

2010-2011:Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık 

Vakfı(TAREKSAV) Müdürlüğü, 

2011-2015: Trabzon Bölge Müdürü, 

2003-2015: Tes Tarım A.Ş, İmece Yem A.Ş, Tarım Kredi Süt A.Ş., Bafay 

A.Ş., Tareks A.Ş. ve Tarım Kredi Yem A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri 

görevlerinde bulundu. 

01.02.2018 tarihinde emekli oldu. 

2016: “Kurt İletişim ve Aracılık Hizmetleri” işletmesini kurarak özel iş 

hayatına atıldı,  

2020: ADAkoop Danışmanlık ETicaret- Pazarlama ve Dijital Dönüşüm 

Ltd.Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü Olarak özel iş hayatına devam 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Toplum  

 

Mesleki Kuruluşlar Olarak; Türk Ziraat Mühendisler Birliği ve Ziraat 

Mühendisler Odası üyesidir. 

1996-2000:T. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 

1996-2000: Ziraat Mühendisliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve GenelYayın 

Yönetmenliği, 

1997-1998:Koop-İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şubesi Denetim Kurulu 

Başkanlığı, 

1999-2009:S.S.Ahikent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 

2003-2004: Yusufeli Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 

2003-2005: T.Kooperatifçilik Kurumu ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurumu 

Üyelikleri, 

2003-2005: T.Kooperatifçilik Kurumu “Karınca”, “Üçüncü Sektör 

Kooperatifçilik” Dergileri Yayın Kurulu Üyelikleri, 

2007-2009: Yerel Kalkınma Derneği (YERKAL) Kurucu Üyeliği ve 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,  

2010-2012, 2016-2018: Ankara Yusufeli Kültür ve Dayanışma Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

2019: Türk tarım Yazarları Platformunu Kurdu, Tarım ve Kırsal Kalkınma 

ile ilgili yazılar yazarak yayınladı. 

 

 

Yayınları 

 

- Makaleler:1991-2010 yılları arasında çoğunluğu tarım konusunda olmak 

üzere değişik dergi, gazete, kitap ve internet sitesinde yayımlanmıştır. 

- Siyah Alaca Süt Sığırlarının Süt Verim Özellikleri(Yüksek Lisans Tezi, 

2000). 

Yabacı Dil İngilizce 

Medeni Halı Evli ve üç çocuk babasıdır 

İletişim 0.532.244 28 14 



Süleyman Kurt’un Tarım Kredi Kooperatiflerinde Görev Yaptığı Yerlerde 
Gerçekleştirdiği Bazı Önemli Projeler: 

1- Tarım Girdileri Kalite Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. 

1992 – 2000 yılları arasında Test ve Kalite Kontrol Müdürlüğü bünyesinde başta kimyevi 
gübreler kalite kontrol uygulamaları olmak üzere tedariki yapılan önemli tarım girdilerinin(sıvı ve 
yaprak gübreleri, potasa, petrol ürünleri, karma yemler vd.) kalite kriterlerini oluşturmuş ve kalite 
kontrol uygulamalarını hayata geçiriştir.  

Bu çalışmaların en önemlisi olan kimyevi gübrede kuruma özgü kalite kontrol sistemi geliştirmiş 
ve uygulamıştır. Bu çalışmaları ile; teşkilat genelinde çalışan çok sayıda Ziraat Mühendisine kalite 
kontrol uygulamaları eğitimleri vermiş, eğitim görenlerin her dönem 10-15 değişik sevkiyat noktasında 
kontrol mühendisi olarak görevlendirmeleri programlarını yapmış, uygulama sonuçları ve 
raporlamalarını bizzat yapmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Gübretaş dahil bütün yerli üretici ve 
ithalatçı firmaların ürünlerinin sevkiyat öncesi, sevkiyat sırasında ve sevkiyat sonrasında denetimleri 
gerçekleştirilmiş, uygun bulunmayan partilerin kooperatiflere sevkine müsaade edilmezken, çok sayıda 
firmaya evsaf, elek ve ambalaj kriterlerine uymayan ürünleri için cezalar uygulanmıştır. Kimyevi 
gübreler kalite kontrol uygulamaları sonucunda tutulan raporlara göre; Kurum hesabına yıllık ortalama 
350 bin $(bugünkü kurla yaklaşık 2 milyon TL) nakit gelir kazandırılmıştır. 

2-  Erzurum Bölge Birliği Hayvan Toplama ve Değerlendirme Merkezi 

2004 yılı son itibariyle Erzurum Bölge Birliğinin tahsilat oranı yaklaşık %45 idi. Bölgenin ana 
tarımsal üretim kolu hayvancılık olmasına rağmen, kooperatifler bu alanda bir faaliyet göstermiyordu.  
Diğer taraftan EBK, SEK gibi kurumların özelleştirilmesinden sonra pazar çok ciddi oranlarda daralmış 
idi. Hal böyle olunca hayvan yetiştiricisi hayvanını pazarlamada sıkıntı çekiyor, yetiştirici bölgeyi terk 
ediyor, Tarım Kredi Kooperatifleri alacaklarını tahsil etmekte çok zorlanıyordu! 

Kısacası, “üretimde ve pazarda çiftçinin yanında güçlü bir piyasa aktörü” kalmamıştı! Kurt, 
yaptığı çalışmalarla kurumun klasik duruşunu aşarak, ezberini bozmuş, 2005 yılında “Erzurum Bölge 
Birliği Hayvan Toplama ve Değerlendirme” projesini uygulamaya koymuştur.  

Projenin ana fikri şöyle idi; Erzurum İli Merkezinde bir hayvan toplama merkezi oluşturulacak, 
kooperatiflerde öncelikle borçlu ortaklarından borçlarına karşılık canlı hayvan alımı yapılacak, alınan 
hayvanlar Bölge Birliğine fatura edilip, sigortaları yapılarak toplama merkezine sevk edilecek, toplama 
merkezine gelen hayvanlar sınıflandırılarak yerleştirilecek, hayvanların bakım ve beslemesi ile satışı 
Bölge Birliği tarafından gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu proje uygulamaya konulurken, bir ilk olması ve başka bir örneği olmadığı için 
kurum mevzuatı yetersiz gelmiş, bu sebeple proje ve yapılacak işler yazılı olarak izah edilerek Genel 
Müdürlükten özel yetki alınarak yapılmıştır!  

Proje ile şunlar gerçekleştirilmiştir: 

- İlk alım işleminin Erzurum TKK tarafından Özbek Köyünde gerçekleştirilmiş ve kısa süre 
içerisinde tüm bölge illerine yaygınlaştırılmıştır. 

- Kooperatiflerin proje kapsamında alımını yaptıkları hayvanlardan zarar etme, satamama gibi 
riskleri sıfıra indirilerek her kooperatifin üstün çaba göstermeleri sağlanmıştır(Nitekim sonraki 

yıllarda buna dikkat edilmediğinden, yanı hayvanı kooperatif alsın kendisi pazarlasın kolaycılığına 

sapıldığından söz konusu proje uygulanamaz hale gelmiştir). 

- Kooperatiflerin borçlarını tahsil etmeleri ve satışlarını artırmaları sağlanmıştır. 

- Kredili hayvan satışı yapmak isteyen kooperatiflere hazır tedarik ve satış alanı oluşturulmuştur. 

- Bölge Birliği ve kooperatiflerin, bölgenin ana tarımsal üretim kolu olan hayvancılıkla çalışma 
kapasitesi hızla geliştirilmiştir. 

- Bölge Birliği, toplama merkezi olarak oluşturduğu tesisi yıllığı 10 bin TL’den on yıllığına 
kiralamış, faaliyete hazır hale getirilebilmesi için yaptığı toplam 40 bin TL, ilk dört yıllık için 
peşin kira bedeline sayılmıştır. Kısacası projenin sabit yatırım gideri sıfır, getirisi yüksek 



olmuştur. Bölge Birliği, ilk birkaç ayda(2006 yılı Şubat ayı kaydına göre) hayvan satışından net 
46 bin TL kar elde etmiştir. Ayrıca, tesisin bulunduğu alan yaklaşık 15 köyün yolunun kesiştiği 
noktada olması petrol başta olmak üzere diğer girdilerin de satış noktası haline getirilerek 
projenin verimliliği artırılmıştır. (Nitekim daha sonra hayvancılık faaliyetleri sonlandırılırken petrol ve 

diğer girdi satışları için kullanılmış, sözleşme bitince yer sahibiyle anlaşma sağlanamamış, yakında 

bulunan köy merkezinde hizmet bürosu oluşturularak petrol ve girdi satışları yapılmaya çalışılmıştır). 

- Toplama Merkezinin bilinirliği arttıkça Bölge dışına canlı hayvan satışları da yapılmaya 
başlanmıştır(2006 yılının ilk yarısında Sivas ve Samsun Bölge Birliklerine canlı hayvan satışları 

olmuştur). 

- Tarım Kredi tarihinde ilk defa bir Bölge Birliği Kurban satışı ve kesimi organizasyonu 
gerçekleştirmiştir. 2005 yıl Kurban Bayramında otuz kadar Büyükbaş hayvan nakit veya kredi 
kartı ile satışı yapılmış ve kesimi gerçekleştirilmiştir. 

- Tarım Kredi tarihinde yine ilk defa kendi besili hayvanlarını değerlendirmek, katma değer 
oluşturarak daha iyi fiyatlardan değerlendirilmesi amacıyla fason kavurma üretimi 
gerçekleştirilmiş ve satılmıştır. 

- Projenin uygulanmasıyla Bölge Birliği ve bağlı Kooperatif çalışanlarının iş kapasitesi artırılmış, 

özgüven ve iş motivasyonları yükseltilmiştir. 

- Projenin uygulanması, Merkez Birliğinin de hayvancılık hakkında daha geniş düşünmesini 
sağlamış 2006 yılında başta Erzurum olmak üzere birçok bölgede, EBK ile müşterek geliştirilen 
“Taret Projesi” (sözleşmeli besi projesi)nin uygulanmasına ilham kaynağı olmuştur. 

3- Erzurum İli Suni Tohumlama Projesi  

Kurum olarak en önemli paydaş, kişisel olarak da proje komitesi üyesi olduğu diğer önemli bir 
proje olmuştur. 2005 yılında, TKK Erzurum Bölge Birliğinin de paydaşları arasında yer almasını 
sağladığı “Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islah Projesi” kapsamında suni tohumlama ve kaba yem 
üretim projelerinde görev alınmıştır. 2005 yılı Mart ayında bir ekiple başlattığı suni tohumlama 
çalışmaları kısa sürede meyvesini vermiş ve yılsonu değerlendirme toplantılarında buzağılama 
oranımızın %96 olarak açıklanmasıyla bütün köyler Tarım Kredi Kooperatiflerini tercih etmiş, talepte 
bulunmuştur. Bu talebi iyi değerlendirerek 2006 yılında söz konusu projede ekip sayısının 6’ya 

çıkarılmasını sağlamıştır.  

Suni tohumlamadaki çalışmaları ve başarısı kısa sürede il genelinde duyulmuş, canlı hayvan 
alımı ile birlikte kooperatiflerle çiftçinin arası hızla düzeltilmiş, masrafsız tanıtım sağlanmış ve çok 
sayıda yeni ortak kaydı yapılmıştır. 2004 yılında toplam satışı yaklaşık 40 bin TL olan ve kapanmak 

üzere olan Erzurum merkez kooperatifi bu duruma en güzel örnektir. 

4- Sözleşmeli üretim Projeleri 

Bu kapsamda Erzurum İli Pasinler İlçesinde 2005 yılında Tareks firmamızın OSSK-644 silajlık 
mısır denemeleri gerçekleştirmiş ve çok başarılı olmuştur. O tarihten itibaren Tareks firmasının silajlık 

mısır tohumluğu Pasinler ovasında tercih edilmeye ve ekilmeye başlanmıştır. 

Yine Pasinler Ovasında ilk defa sertifikalı patates tohumluğu üretilmesini gerçekleştirmiştir. 
Deneme başarılı olmasına rağmen depo yetersizliği gerekçe gösterilerek takip eden yıllarda devam 
ettirilmemiştir. 

5- Tarım Kredi Çay Projesi 

Trabzon Bölge Birliği, Doğu Karadeniz Bölgesinin iki ana tarımsal ürününden biri olan çay ile 
gübre satışı dışında faaliyet alanı oluşturulamamışken ilk defa 2012 yılında “Tarım Kredi Çay” projesi 
ile yaş çay alımı ve satımı, kuru çay alımı, paketleme ve satışı faaliyetlerini hayata geçirmiştir. Hiçbir 
sabit yatırım yapmadan, söz konusu proje sözleşmelerini yaparak uygulamasını başlatmıştır. Birinci 
yılda sadece kuru çay alımı, paketlenmesi ve kendi markası ile Bölge Birliği adına satışı yapılırken, 
2013 yılından itibaren Of TKK adına yaş çay alımı ve satımı ile çay fabrikasının kömür başta olmak 
üzere bazı ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini başlatmıştır. Projenin uygulanması ile birlikte Of 
TKK’nin aktif ortak sayısı hızla artmış (2013, 2014 yıllarında ülke genelinde Of TKK yeni ortak 



kaydında üst üste birinci olmuştur), faaliyet ve satışları hızla yükselmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle 
toplam satışı 50 bin TL civarında olan ve kapatılacak kooperatifler listesinde yer alan Of TKK’nin 2014 
yılı sonunda satışlarını yaklaşık 10 milyon TL’e çıkarmıştır. Söz konusu proje ile hem Of TKK, hem 
Bölge Birliğinin faaliyet ve satışlarının önemli derecede artışını sağlamıştır. 

6- Tarım Kredi Silaj Yem Projesi  

Doğu Karadeniz sahil şeridinde yer alan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun İllerinde kaba yem 
(ot, saman, silaj yem vb.) pazarı çok canlıdır. İlk defa 2011 yılında bölge kooperatiflerinde kaba yem 
satışlarını başlatmış, Trabzon TKK bünyesinde (daha önce kapanan Hacımehmet TKK’nin depo ve 
sahasında) “Tarım Kredi Kooperatifleri Ot ve Yem Satış Merkezi”ni hizmete sokmuştur. Gümüşhane 
ve Bayburt İllerine bağlı kooperatiflerin ortaklarından alınan veya dışarıdan tedarik edilen ot, saman, 
silaj gibi kaba yemler bu merkeze sevk edilerek kooperatif ortaklarının ve diğer kooperatiflerin talepleri 
karşılanmaya başlanmıştır. Yine ilk defa 2011 yılında söz konusu proje kapsamında Iğdır, Konya ve 
Sivas İllerinden paketli mısır silajı tedarik edilerek satışını başlatmıştır. 

Hayvancılığa yönelik olarak 2011 yılı sonunda başlatmış olduğu; erken buzağı kesimini 
önlemek ve en az 6-8 ay işletmede beslenmesini öngören “buzağını besle kazan” projesi kapsamında 
ortaklara yönelik köy ve ilçe merkezlerinde çok sayıda seminerler verdirmiştir. Yapılan çalışmalarla 
hayvancılık için mısır silajının önemi sıkça vurgulanmış, ortakların kabullenmesi sağlanmıştır. 2011 
yılındaki bu çalışmalar mısır silajının üretimi ve satışı konusunda önemli altyapı olmuştur. 2012 yılında 
Bayburt İlinde ekimi yaygınlaşmış, ancak pazar bulmada sıkıntı yaşayan ortakların ürünlerini 
değerlendirmek ve bölge kooperatiflerinde satışı yapılan mısır silajının yerelde üretilmesi amacıyla 
“Tarım Kredi Silaj Yem Projesi”ni geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur(2012 yılında Demirözü İlçesinde 

Belediye ile işbirliği yapılmış, Belediye tarafından yer tahsisi yapılmış, Kooperatif adına bir adet paketleme 
makinesi alınarak işe başlanmıştır. İlk yıl ortaklardan yaklaşık 5 bin ton silajlık mısır alınmış ve yaklaşık 4 bin ton 
silaj yem üretilerek paketlenmiş ve satılmıştır. Satışın tamamına yakını Bölge Birliğine bağlı kooperatifler 
aracılığıyla olmak üzere az miktarlarda da olsa bölge dışına da satışı yapılmıştır. İlk yıl işlemleri Kontrolör 
marifetiyle incelenmiş ve rapora bağlanmış olup, yaklaşık 350 bin TL kar elde edilmiştir. 2013 yılında ise, söz 
konusu proje daha da geliştirilerek KUDAK ile görüşmeler yapılmış ve proje hazırlanarak sunulmuştur. Toplam 
tutarı yaklaşık 650 bin TL tutarında olan söz konusu proje %70 hibeli olarak kabul edilmiş ve 2013 yılı ürün hasat 
dönemine yetişecek şekilde uygulanmış; bu kapsamda 500m2 kapalı alan, 2 adet 500 kg ruloluk silaj makinası, 1 
adet 100 BG traktör ve 1 adet kamyon alınmıştır. Hibe projesinin uygulanmasıyla birlikte gerek 500kg’lık rulolar 

halinde gerekse 50 kg’lık vakumlu paketler halinde silaj yem satışları geliştirilmiştir). 

7- Tarım Kredi Fındık Projesi 

Bölgenin diğer hakim ürünü olan fındık konusunda da gübre satışları haricinde çalışma 
kapasitesini artırmak amacıyla 2011 yılında üreticiden fındık alımını başlatmıştır. 2013 yılında Giresun 
İlinde faaliyet gösteren bir firma ile fason üretim sözleşmesi yaparak “Tarım Kredi Fındık” markası ile 
fındık ve fındık ürünleri satışını başlatmıştır. Bölge içi ve dışında alınan siparişlere paralel yürütülen 

satışlar 2013 ve 2014 yıllarında artarak devam etmiştir.  

8- Tarım Kredi Köy Pazarı Projesi 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri, verdiği kredilerden aldığı faiz ile ödenmediğinde 
uygulanan yüksek temerrüt faizi kolaycılığından çıkarılması gerekmektedir! Tarım ürünlerinin üretimde 
ve pazarında Türk Çiftçisinin yanında güçlü piyasa aktörü olarak rol almalıdır! Bu amaçla üreticinin 
ürünlerine de uygun enstrümanlarla pazar oluşturmalıdır! Bu aynı zamanda sürdürülebilir 
kooperatifçilik ve çok amaçlı kooperatifçilik için de önemli gerekliliktir! Kurt, görev yaptığı yerlerde bu 
anlayışı hayata geçirecek projeler üretmiş ve uygulamaya koymuştur. Yukarıda açıklanmaya çalışılan 
projelerin hepsinin temelinde üreticilerin ürünlerini değerlendirmek, ürünlerinin katma değerini artırarak 
pazara arz edilmesi amacı yatmaktadır! 

Yine, 2013 yılında Tarım Kredi tarihinde ilk defa bir kooperatif bünyesinde tam teşekküllü bir 
market oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Daha önce küçük çaplarda değişik bölgelerde satış 
mağazası, market vb. adlarda yerler açılmıştır. Ancak, bugün de yapılmaya çalışıldığı gibi hepsi bir 

iştirak şirket adına açılmış ve çalıştırılmıştır!  



Tarım Kredi Köy Pazarı, Bölge Birliği binası giriş katında daha önce atı durumda olan alanda 
tadilat yapılarak yaklaşık 150 m2 ticari alan oluşturularak açılmış, öncelikle Bölge içinden tedarik 
edilecek ortak ürünleri ile Bölge dışından tedarik edilecek ortak ürünleri ile TKK iştirak ürünleri ve diğer 
kooperatif ve kamu kuruluşlarının işlenmiş tarım ürünlerinin satışı amaçlanmıştır. 

9- Canlı Arı ve Arıcılık Malzemeleri Satışlarının Geliştirilmesi 

Bölgede canlı arı ve arıcılık ürünleri pazarı çok hareketlidir. Bölge Birliğinin 2013 yılında 
yaptırdığı çalışmada; her yıl ilkbahar aylarında (Mart, Nisan Aylarında) Giresun, Trabzon ve Rize 
İllerinde yaklaşık 60 bin arılı kovan satışının gerçekleştirildiği, satışı yapılan arı kolonilerinin tamamına 
yakının ise gölge dışından getirildiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde başta kovan olmak üzere temel 

petek, arı yemi vd. girdilerin satış potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bölgenin arıcılık pazarının değerlendirilmesi amacıyla 2013 yılında bölge içinden ve bölge 
dışından çok sayıda firma ve kuruluş ile işbirliği yapılmıştır. Bu proje kapsamında ilk defa canlı arı ve 
canlı ana arı satışları ile fason kovan imalatı ve satışı, arı yemi ve diğer arıcılık malzemelerinin satışı 

gerçekleştirilerek Bölge Birliğinin arıcılık dalında faaliyetleri geliştirilmiştir. 

 

  

 

 

 


