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World-Famous Ecology Professor Fikret Berkes Gave a Talk in Honor of 2010 
International  Year of Biodiversity 

Professor Dr. Fikret Berkes , who is a distinguished professor at Natural Resources Institute, 
University of Manitoba and his wife Doç. Dr. Mine Berkes came to Kars as guests of 
KuzeyDoğa Society and Doç. Dr. 
Çağan Şekercioğlu. Prof. Fikret 
Berkes is one of the most published 
Turkish environmental scientists has 
over 300 publications, including 9 
books published in Turkey, USA, UK 
and Brazil. Although the Berkes 
couple was on vacation in Turkey, 
they came to Kars to support 
KuzeyDoga’s conservation efforts. On 
14 May 2010, Prof. Berkes gave a 
talk on “The importance of involving 
local people in natural resource 
conservation” at Kafkas University as 
a guest of assistant professor Dr. Mehmet Ali Kırpık of Kafkas University Biology Department 

177 students and academicians came to the talk organized in honor of 2010 International  
Year of Biodiversity. Professor Berkes started his talk by mentioning the importance of local 
people participating in nature conservation. He stated that nature conservation projects 
which do not consider local people will often fail and such projects should provide local 
people benefits from nature conservation through sustainable initiatives such as nature-
based tourism. He gave several examples from different projects conducted in different parts 
of the world, including the Equator Initiative. Berkes mentioned the importance of the “Nature 
Conservation, Research, Restoration and Nature Tourism” project of KuzeyDoğa Society at 
Lake Kuyucuk where he had visited the day before. He added that such projects need a lot of 
passionate and dedicated work. He was impressed that in the short time of 3 years, Lake 
Kuyucuk became Turkey’s 13th Ramsar site in 2009 and the European Destination of 
Excellence of 2009, while receiving the 2008 Whitley Gold Award, and having Turkey’s first 
artificial island constructed for bird conservation. He said that cooperation and collaboration 
are very important in such projects and he applauded KuzeyDoğa Society for closely working 
with the Kars Directorate of Forestry & Environment, Kars Governorship, Kars Municipality, 
district governorships, surrounding villages and their people. After his talk he answered 
questions on nature conservation and ecology for an hour. Then he thanked Kafkas 
University for providing such an opportunity. Professor Dr. Fikret Berkes and Doc. Dr. Mine 
Berkes went back to Istanbul on Saturday after they conducted a workshop at Lake Kuyucuk 
Sustainable Nature Tourism Training organized by KuzeyDoğa Society and HasNa 
Foundation. 

 

In Turkish: http://kuzeydoga.org/index.php/archive/144-duenyaca-uenlue-cevrebilimci-
profesoer-dr-fikret-berkes-kars-kafkas-ueniversitesinde-konuma-yapt 



Dünyaca Ünlü Çevrebilimci Prof. Dr. Fikret Berkes, Kars'taydı 

Kanada’nın Manitoba Üniversitesi’ndeki Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nde Distinguished 
Profesör (Seçkin Profesör) ünvanına sahip olan Prof. Dr. Fikret Berkes ve eşi Doç. Dr. Mine 
Berkes, KuzeyDoğa Derneği başkanı ve Stanford Üniversitesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu’nun misafiri olarak Kars’a geldi.  
 
Fikret ve Mine Berkes’in, biyoçeşitlik ve ekoloji üzerine yayınları arasında, Ekoloji ve Çevre 
Bilimleri, Biyolojik Çeşitlilik, Çevre ve Ekoloji gibi önemli kitapları da bulunuyor. Yoğun 
programına rağmen Türkiye tatilini bölüp Kars’a gelen Profesör Berkes, Kafkas Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Kırpık’ın daveti üzerine, 14 
Mayıs 2010 sabahı, Kafkas Üniversitesi Necdet Leloğlu Konferans Salonu’nda, “Doğal 
Kaynakların Kullanımında Yöre Halkının Önemi” konulu bir konuşma yaptı.  
  
  
2010 Dünya Biyoçeşitlilik Yılı münasebetiyle düzenlenen ve yoğun ilginin olduğu 
konuşmaya, başta biyoloji bölümünden olmak üzere, 177 öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. 
Prof. Dr. Berkes konuşmasına, doğa korumada yerel halkın katılımı ve işbirliğinin önemini 
vurgulayarak başladı. Yöre halkını gözardı eden doğa koruma projelerinin genellikle 
başarısızlığa mahküm olduğunu belirten Berkes, bu kısırdöngüyü kırmak için, doğa 
korumadan yöre halkının da fayda görmesini sağlayan ve doğaya zarar vermeyen ekoturizm 
gibi faaliyetlerin öneminin altını çizdi. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yöre halkıyla 
işbirliğiyle doğa koruma projelerinden örnekler veren Berkes, 13 Mayısta ziyaret ettiği 
Kuyucuk Gölü Ramsar Alanı ve Yaban Hayata Geliştirme Sahası’ndaki “Doğa Koruma, 
Araştırma, Restorasyon ve Ekoturizm” projesinin Kars ve Türkiye için önemini vurguladı. Bu 
tip projelere yerel kurumlar, üniversite, öğrenciler ve halkın katılımının başarı için şart 
olduğunu belirtti. Dünyada doğa koruma projelerinin çok emek gerektirdiğine ve başarıya 
ulaşmalarının onlarca yıl sürebildiğine dikkat çeken Berkes, Kuyucuk Gölü projesinin sadece 
üç yıl içerisinde, İngiltere Whitley Gold ve Avrupa Birliği Seçkin Turizm Cennetleri (EDEN) 
ödüllerini alma, Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı olma ve Türkiye’de doğa koruma için 
ilk adanın yapılması gibi başarılara imza atmasından çok etkilendiğini belirtti. Bu başarılar 
için ortak çalışmanın çok önemli olduğunu söyleyen Berkes, KuzeyDoğa Derneği, Kafkas 
Üniversitesi, Kars Çevre Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 
Kars valiliği, Kars belediyesi, kaymakamlıklar, çevre köyler ve yöre halkının işbirliği içinde 
çalışmasının önemine de değindi. Konuşmasını takiben bir saat boyunca doğa koruma ve 
çevre bilimle ilgili soruları cevaplayan Berkes, gösterilen ilgi için Kafkas Üniversitesi’ne 
teşekkür etti. Fikret ve Mine Berkes, KuzeyDoğa ve HasNa derneklerinin Kuyucuk Gölü 
çevresindeki köyler için düzenlediği Kuyucuk Gölü Sürdürülebilir Ekoturizm Eğitimi 
programına katıldıktan sonra Cumartesi günü İstanbul’a döndüler. 
 


