
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: 

ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK  

  

Göç ve nüfus çeşitlilikleri alanındaki dünyanın en geniş ağına sahip, uluslararası bir organizasyon olan 

ve bünyesinde araştırmacılar, akademisyenler, göç uzmanları, hükümet çalışanları, uluslararası 

örgütler ve STK temsilcilerini barındıran METROPOLIS, araştırmalar yoluyla politika geliştirmek ve 

dolayısıyla göçün etkilerini yönetecek kurumlara destek sağlamayı amaçlamaktadır.   

Merkezi Kanada'daki Ottowa-Carleton Üniversitesi’nde olan METROPOLIS'in Amsterdam, Seul ve 

Manila’da sekreteryaları bulunmaktadır. METROPOLIS 23 ülkede, aralarında UNESCO, AB Komisyonu, 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Oxford Üniversitesi gibi pek çok prestijli kurumun da bulunduğu 68 

partner kuruluşa sahiptir.  METROPOLIS'in Başkanlığını dünyaca ünlü göç uzmanı ve International 

Migration dergisi editörü Prof.Dr.Howard Duncan ve Avrupa Başkanlığını ise Amsterdam 

Üniversitesinden Prof.Dr. Jan Rath yapmaktadır.  

METROPOLIS’in en önemli etkinliği 1996’dan bu yana aralıksız ve düzenli olarak farklı ülkelerde 

gerçekleştirdiği, 70’den fazla ülkenin, tüm kıtaların temsil edildiği ve bu yıl 7-12 Eylül 2015 

tarihlerinde Mexico City'de yapılan “ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ"dİr. Uluslararası 

Metropolis Kongresi 1996’de Milano, 1997’de Kopenhag, 1998’de Washington, 1999’de Zichron 

Yaacov, İsrail, 2000’de Vancouver, 2001’de Rotterdam, 2002’de Oslo, 2003’de Viyana, 2004’de 

Cenevre, 2005’de Toronto, 2006’da Lizbon, 2007’de Melbourne, 2008’de Bonn, 2009’da Kopenhag, 

2010’da Lahey, 2011’de Ponta Delgado, Azor Adaları, 2013’de Tampere’de, 2014'de Milano'da 

gerçekleşmiştir. Kongrede davetli konuşmacılar, paneller ve yuvarlak masa toplantıları ile 

desteklenmiş 100 civarında çalıştay gerçekleşmektedir.   

Türkiye’nin göç konusunda yoğun çalışmalar içinde bulunan iki köklü üniversitesinin iki göç merkezi, 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO ile Koç Üniversitesi Göç 

Araştırmaları Merkezi-MiReKoç, 2016 yılı  “ULUSLARARASI METROPOLİS KONFERANSI’nın İstanbul’da 

gerçekleşmesi için 2014'de ortak bir adaylık girişiminde bulunmuşlardır. Bu başvuruya aralarında T.C. 

Başbakanlık, TBMM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü, UNESCO-Türkiye, IOM-Türkiye'nin de yer aldığı pek çok kurum destek vermiştir.  

Mexio City'de 11 Eylül 2015'de yapılan METROPOLIS Yönetim Kurulu toplantıda HUGO'nun öncülük 

ettiği bu teklif konusunda HUGO Müdürü ve aynı zamanda METROPOLIS Uluslararası Yönetim Kurulu 

Üyesi Doç. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından yapılan sunum büyük ilgi görmüş ve Kongre'nin 1-7 Ekim 

2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda HUGO'nun 

son yıllarda hem Türkiye hem yurt dışında yaptığı yoğun çalışmalarının ve konuyla ilgili etkinliklerinin 

katkısı çok yüksek olmuştur.  

Hacettepe Üniversitemiz, HUGO ve aynı zamanda son derece dikkat çekici bir göç merkezi haline 

gelen Türkiye'nin çalışma ve çabalarını ortaya konulması ve çözüm önerilerinin sağlanması 

bakımından oldukça önemli olan bu prestijli kongrenin dünyanın 70'den fazla ülkesinden gelecek 

1000'i aşkın göç uzmanı ile ev sahipliğimizde yapılması, bizlere büyük onur ve gurur vermiştir.     
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September 18, 2015 
 
Dear Professor Ahmet İçduygu and Professor Murat Erdoğan: 
 
First of all, we would like to express our gratitude for your willingness to come to Mexico City to take 
part in the deliberations of the International Steering Committee of the International Metropolis Project. 
Also, we are grateful for the bid prepared by you and your teams to host the 2017 International 
Metropolis Conference in Istanbul. 
 
It is with great pleasure that we hereby confirm that the International Steering Committee was impressed 
with your plans as well as the support given to them by local and national governments, the universities 
involved, and various other important institutions in Turkey. It is clear that issues of international 
migration and asylum as well as those of migrant settlement and urban reconstruction are high on the 
agendas of Turkey and the international community. A bid from Turkey is therefore extremely topical. 
 
At the ISC meeting in Mexico City, the decision was taken to endorse your bid and to award the 2017 
Metropolis Conference to you. The conference is to be held in Istanbul and is provisionally slated for 
October 2-6, 2017. 
 
The International Metropolis Project is looking forward to collaborating with the Migration Research 
Center (MIREKOC) at Koç University in Istanbul as well as the Migration and Politics Center (HUGO) 
at Hacettepe University in Ankara. We welcome you to elaborate your plans for the plenary program and 
to embark on close collaboration with the chairs of the International Metropolis Project. As you know, 
final decisions on the program, the themes and speakers are eventually to be taken by the International 
Steering Committee. 
 
We wish you every success with the organization.  
Please let us know whether you have any questions or concerns. 
With best wishes, 

 
 
Jan Rath 
European Co-Chair International Metropolis 
University of Amsterdam 
Department of Sociology  
Amsterdam, the Netherlands 

 
 
Howard Duncan 
Executive Head 
Metropolis Project 
Carleton University 
Ottawa, Canada 
 

 


