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Davutoğlu'nun kurucusu olduğu İstanbul Şeh�r
Ün�vers�tes� �le �lg�l� yen� gel�şme
Esk� Başbakan ve Gelecek Part�s� Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu
olduğu İstanbul Şeh�r Ün�vers�tes� personel�n�n Marmara Ün�vers�tes�’ne geçmes� �ç�n
mülakat sınavı şartı konuldu.
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Davutoğlu ve AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan arasında kapatılması tartışma
yaratan İstanbul Şeh�r Ün�vers�tes� �dar� personeller� hakkında yen� b�r karar alındı. Karara
göre personeller mülakat şartıyla Marmara Ün�vers�tes�’ne atanab�lecek.

Resm� Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1978 tar�hl� “Sözleşmel� Personel
Çalıştırılmasına İl�şk�n Esaslar”a geç�c� b�r madde eklend�.
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Eklenen maddede özetle şu �fadelere yer ver�ld�:

“Faal�yet �zn� kaldırılan İstanbul Şeh�r Ün�vers�tes�'nde 30 Haz�ran 2020 tar�h� �t�barıyla
görev yapmakta olan �dar� personelden, herhang� b�r emekl�l�k, yaşlılık aylığı hak
kazanmamış olanlar, 30 gün �ç�nde başvurmaları ve mülakatta başarılı olmaları kaydıyla
Marmara Ün�vers�tes�'ne atanab�l�rler.”

Aynı çerçevede, y�ne Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşç�
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına
Da�r Yönetmel�k de yürürlüğe g�rd�.

Davutoğlu’nun kurucusu olduğu B�l�m ve Sanat Vakfı’na TEKEL araz�s� 49 yıllığına
ver�lm�şt�. Vakıf, 2008 yılında ün�vers�tey� kurmuştu. Davutoğlu, AKP’den ayrılıp Gelecek
Part�s�’n� kurdu. Ün�vers�ten�n 30 Haz�ran 2020 tar�h�nde faal�yetler�ne son ver�ld�.
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