
Ankara’da ılık bir bahar sabahı… Saatler 7:30’u gösteriyor. Bulunduğumuz 
yer Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Futbol Tesisleri. Yeşil sahaya 

doğru ilerlerken AK Parti Konya Milletvekili Harun Tüfekci ile karşılaşıyoruz. 
“Günaydın” deyip kısa bir sohbet ediyoruz. İçimizi aydınlatan bahar güneşi eşli-
ğinde sahaya geldiğimizde ise çoktan ısınma turlarına başlamış milletvekilleriyle 
selamlaşıyoruz. Her zaman takım elbiseli, kravatlı görmeye alıştığımız vekiller, bu 
kez eşofmanları ve formalarıyla karşımızda duruyor. 

Neşeli antrenman
Meclisspor’da top koşturan milletvekilleri, birazdan başlayacak maça hazırlanıyor. 
Sahanın etrafında önce yavaş sonra giderek hızlanan adımlarla birkaç tur atılıyor. 
Ardından ısınma hareketlerine geçiliyor. Bu sırada milletvekillerinin neşesi dikkat-
lerden kaçmıyor. Karşılıklı espriler ve şakalaşmalar eşliğinde maç başlıyor. Farklı 
partilerden vekiller, karşılaşma sırasında sportmenliği elden bırakmıyor. Siyaset 
sahnesinde kimi zaman tamamen zıt görüşleri savunan milletvekilleri, yeşil sahada 
yan yana, omuz omuza mücadele ediyor. 

2005’te dernek kuruldu
Kısaca Meclisspor diye bilinse de aslında tam adı Parlamenterler Spor Kulübü Der-
neği Futbol Takımı. 2005 yılında kurulan derneğin başkanlığını 2007’den bu yana 
AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı yürütüyor. Tatlı, Meclis futbol takımının 
1999’da dönemin ANAP İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu’nun girişimleriyle 
oluştuğunu belirtiyor. 2005 yılına kadar Meclisspor adı altında yürütülen çalışma-
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ların Parlamenterler Spor Kulübü Derneği’nin kurulmasıyla 
kurumsal bir kimlik kazandığını ifade eden Tatlı, şunları 
söylüyor: “2002 yılında milletvekili seçildiğimde takımın 
antrenmanlarına katılmaya başladım.  O zamanlar Meclis’te 
yalnızca AK Parti ve CHP olduğu için takımda bu iki par-
tiden yaklaşık 20 milletvekili vardı. 2005 yılında Meclis 
futbol takımına kurumsal bir kimlik kazandırmak istedik ve 
derneğimizi kurduk. Yalnızca futbol organizasyonları değil, 
parlamentolararası golf turnuvası gibi etkinlikler yaptık.”

Meclis çalışmalarını engellemiyor
Adem Tatlı, derneğin sadece futbol amaçlı kurulmadığına 
işaret ederek, “Ülkemizin tanıtımını yapmayı, lobi faaliyet-

lerinde bulunmayı, Türkiye’nin uluslararası 
alanda kazandığı ivmeye katkı sağlamayı 
da amaçlıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda 
organizasyonlar yapıyoruz” diyor. Milletve-
killerinin hem spor yapması hem stresten 
uzaklaşması amacıyla gerçekleştirilen 
antrenmanlar ve maçların Meclis 
çalışmalarını engellemeyecek şekilde 
düzenlendiğini vurgulayan Tatlı, şu 
görüşleri dile getiriyor: “Spor saye-
sinde birbirimizi daha yakından 
tanıma imkanı buluyoruz. Farklı 
partilerden milletvekilleri arasın-
da çok güzel dostluklar oluşuyor. 
Türkiye, Meclis futbol takımı ko-
nusunda diğer ülkelere öncülük etti. 
Pek çok ülke bizden sonra Meclis takımlarını 
oluşturdu. Yabancı parlamenterlerle yaptığı-
mız maçlar, uluslararası dostluk ilişkilerinin 
kurulması, ülkemizin tanıtımı açısından 
büyük önem taşıyor. Uluslararası maçlarda 
İstiklal Marşımızın okunması sırasında his-
settiklerimizi kelimelerle anlatmak mümkün 
değil. Milli takımın futbolcusuymuşuz gibi bir 
duyguya kapılıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek için mücadele ediyoruz.” 

Mevlüt Akgün 
AK Parti Karaman Milletvekili: 

Üç dönemdir milletvekiliyim ama Meclisspor’da 
2010 yılından bu yana yer alıyorum. Hem spor 
yapmak hem Meclisimizi bu alanda da temsil 

etmek çok güzel. Antrenmanlar sayesinde güne 
enerjiyle ve çok olumlu duygularla başlıyoruz. Takı-

mımızda dostluk ortamı ve ekip ruhu var. Bu durum Meclis 
çalışmalarına da yansıyarak verimliliği artırıyor. Sporun 
centilmenlik, kardeşlik, dostluk olduğunu düşünüyorum. 
45’inden sonra futbola başladım, geç oldu ama güzel oldu. 
Geçen aralık ayında Türkiye-Romanya maçında bir talih-
sizlik yaşadım. Maalesef 5. dakikada sakatlandım ve çok 
istememe rağmen oyuna devam edemedim. Şu anda gayet 
iyiyim, kendimi uluslararası maçlara hazır hissediyorum. 
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 
Mevlüt Çavuşoğlu, Meclisspor’un en deneyimli isim-

lerinden biri. 2002’den bu yana takımda yer alan 
Çavuşoğlu,  “Zaman zaman çeşitli ülkelerin 

Meclis takımlarıyla maç yapıyoruz. Bu orga-
nizasyonlar, parlamenterler arasında dost-

lukların kurulmasına, Türkiye’nin tanıtımına ve ülkemiz 
hakkında eğer önyargılar varsa bunların giderilmesine 
yarar sağlıyor” diyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Meclisspor’da 
çok iyi oyuncular olduğunu belirterek, “Bu dönem pek 
çok genç milletvekili var. Genç arkadaşlarımız takıma 
dinamizm katıyor; tecrübeyle enerjiyi birleştiriyoruz” 
görüşünü dile getiriyor. 

“Gençler takıma dinamizm kattı”
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Harun Tüfekci 
AK Parti Konya Milletvekili: 

Millletvekili seçildiğim 2002 yılından bu yana ta-
kımdayım. En eski oyunculardan biriyim. Sporun 
faydasını her alanda gördük. Hem sağlığımız hem 
de arkadaşlarımızla ilişkilerimiz açısından çok 

olumlu etkileri oldu. Meclis’te yoğun bir temponun 
içindeyiz, stresli bir iş yapıyoruz. Sporla stresimizi atıyoruz. 
Meclis’e daha dinç ve moral depolamış olarak gidiyoruz. Bu 
da çalışma verimimizi artırıyor. Uluslararası maçlarda ülke-
mizi temsil etmek ise bize büyük gurur veriyor.

Fatih Şahin 
AK Parti Ankara Milletvekili: 

Antrenmanlar, milletvekili arkadaşlarımızla bir 
araya gelerek ilişkilerimizi derinleştirmek, dost-
luk bağlarımızı güçlendirmek için çok güzel bir 
ortam. Hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Çalışma 

stresimizi bu vesileyle atmış oluyoruz. Bedenen ve 
ruhen kendimizi daha iyi, daha dinç hissediyoruz. Meclis’teki 
ilk dönemim olduğu için takımın en yeni oyuncularından 
biriyim. Orta sahada oynuyorum. Bu dönem yapılan tüm 
maçlarda yer aldım.

Aydın Şengül 
AK Parti İzmir Milletvekili: 

Meclis’teki ilk dönemim. Milletvekili seçildiğim-
den bu yana takımdayım. Antrenmanlar, hem 
arkadaşlarla kaynaşmak hem spor yapmak için iyi 
bir imkan sunuyor. Bunu değerlendirmek istedim. 

Maçlar çok keyifli geçiyor. Spora başladıktan sonra 
yaşam tarzım değişti. Eskiden günde yaklaşık 2 paket 

sigara içiyordum. Sporla birlikte sigarayı bıraktım.  

Osman Aşkın Bak 
AK Parti İstanbul Milletvekili: 

Uzun yıllar hem sporcu hem yönetici olarak sporun 
içerisinde yer aldım. 2007-2011 yılları arasında 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Bu 
dönem milletvekili seçilince Meclis’in futbol takı-

mında yer aldım. Burası spor yapmamız, arkadaşla-
rımızla kaynaşmamız için güzel bir ortam. Futbol oynuyoruz, 
şakalaşıyoruz, eğleniyoruz, birbirimize sevgimiz ve saygımız 
artıyor. Antrenman yaptığımız günleri iple çekiyoruz. Yo-

rucu bir günün ertesinde spor yaparak stres atmak çok iyi 
geliyor. Havalar güzel olduğunda antrenmanlara katılanların 
sayısı artıyor, bazen 25’i buluyor. 

Hasan Hüseyin Türkoğlu 
MHP Osmaniye Milletvekili: 

Yoğun parlamento çalışmalarının stresini atmak, 
zihinsel yorgunluğu gidermek, farklı partilerden ar-
kadaşlarla diyalog kurabilmek için sporun önemli 
katkılar sağladığını düşünüyorum. Beşeri ilişkiler 

yoğunlaştıkça fikir alışverişi artıyor, sorunlar daha 
kolay çözümleniyor. Meclis çalışmaları sırasındaki 

sert tartışmalar ya da olumsuz diyaloglar nedeniyle yaşanan 
kırgınlıkların burada giderildiğini gördüm. Zaman zaman 
başka ülkelerin parlamenterlerinden oluşan takımlarla mü-
sabakalar yapıyoruz. Geçmişte Türk futbolu için çok önemli 
yabancı oyunculardan biri olan Kosecki şu anda Polonya’da 
parlamenter. Üniversite yıllarında spor medyasından tanı-
dığımız futbolcularla şimdi birlikte maç yapıyoruz. Bu da 
ayrı bir güzellik.   

Saadettin Aydın 
23. Dönem Erzurum Milletvekili: 

2007’de parlamentoya girdiğimden beri takımdayım. 
Sağlıklı olmak, dinç kalabilmek için düzenli bir şe-
kilde spor yapmak gerekiyor. Siyaset, çok yoğun tem-

posu olan bir alan. Biz de spor yaparak bu yoğunluğun 
karşısında daha dirençli olmaya çalışıyoruz. Takımdaki 

arkadaşlarımızla disiplinli, planlı, programlı bir şekilde ha-
reket ederek, pek çok kişinin uykuda olduğu saatlerde spor 
yapıp zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz.   
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