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Genel Evrak ve Arşiv Müdürü
Şemseddin Kılınç:

"Evrak, Meclisin
Namusudur"
"Evrak hata götürmüyor.

Daha açık bir ifade

ile evrak Meclis'in namusudur. Evrak dediği
niz zaman hem çalıştıracağınız elemana dik
kat etmek zorundasınız, sır saklamaya

çok

dikkat etmek zorundasınız. Öyle evraklar

var

ki, Genel Sekreter'den

başkasının bilmemesi
gerekiyor."

Hasan YILMAZ

Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, Meclis'e gelen ve
Meclis'ten giden bütün evrakların kaydının tutuldu
ğu yer. Burası aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama hafızasının da korunduğu yer.
1920'de Necmettin Sahip Sılan tarafından kurulan
müdürlük aynı zamanda Gizli Görüşmeler gibi, İstik
lal Mahkemeleri tutanakları, Yassıada Duruşmaları
gibi devletin sırlarını da saklıyor. Her gün yüzlerce
evrakın akışını yönlendiren ve parlamento için y o k 
luğu düşünülemeyecek olan Genel Evrak ve Arşiv
Müdürlüğünün işlevi ve çalışmalarını Şemsettin K ı 
lınç ile konuştuk.
Sayın Kılınç, parlamentonun önemli müdürlükle
rinden birisiniz. Müdürlüğünüzün tam olarak gö
revi nedir?
Burası, TBMM'ye gelen tüm resmî evrakların kaydı
nın tutulduğu yerdir. Ayrıca burası yasama arşivinin
korunduğu yerdir. Meclis'e gelen ve Meclis'ten giden
bütün resmi evrakların kaydı burada tutulur ve ilgili
yerlere dağıtımı yapılır. Yasamayla ilgili kanun tasarı
ve teklifleri, denetimle ilgili yazılı soru önergeleri b i 
ze verilir. Biz Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne t e s 
lim ederiz. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu,
Meclis Başkanlığı adaylık başvurusu, Sayıştay, RTÜK
gibi üyeleri TBMM tarafından seçilen kurumların
adaylık başvurusu da Genel
Evrak Arşiv Müdürlüğüne y a 
pılır.

EGEMENLIK

Trafik polisinin araçların akışım düzenlemesi gibi,
evrakların trafiğini düzenliyorsunuz sanırım. Bu
görevi yaparken, evraklarla ilgili işlemlerde so
rumluluğunuz nerede başlıyor, nerede bitiyor?
Sorumluluğumuz evrakı teslim aldığımız andan iti
baren başlar. Evrakı ilgili yere teslim edinceye kadar
da sorumluluğumuz devam eder. Şehirlerarası e v 
raklarımızı genellikle APS ya da iadeli taahhütlü
göndeririz. Posta işleminde de postaneye teslim e t 
tikten sonra bizim sorumluluğumuz kalkar.

Normal, Acil ve Gizli Evraklar Gümrüğü
Taşıdığınız her evrakın niteliği birbirinden farkh.
Peki sizin için bütün evrakların değeri aym mı? Yani
Meclis Başkanımızm gönderdiği bir evrakm değeri
ile dışardan bir vatandaşın size teslim ettiği evrakm
önemi sizin açınızdan aynı mıdır, farkh mıdır?
Her ikisi de çok önemlidir. Yani vatandaştan gelen
bir mektup, (ki biz bunlara âdi mektup diyoruz) yani
üzerinde puldan başka hiçbir kayıt yoktur. Bunun
dahi bizim için büyük önemi vardır. Açarız okuruz,
ilgili yeri neresiyse anlarız ve götürür mutlaka teslim
ederiz. Buraya gelen evrakın ilgili kişi ya da birimi
neresi ise yüzde yüz teslim ederiz.

KAYıTSıZ ŞARTSıZ

Yani TBMM'ye evrak gönderen bir kurumun ya
,,
da bir kişinin emniyetsizlik hissi
ne kapılmaması
gerekiyor.
t

Kesinlikle! Bizim şu ana kadar
MILLETINDIR

