
MAHİR YAVAŞ DANIŞMANLIK 

 
Polatlı Duatepe Gazetesi “ Halkın Gündemi” köşemden yazarak halkın  bir çok 
sorununu  hallediyor ,Halkın isteklerini yetkililere duyuruyordum 
Polatlıda İL,Çift yol ve çevre konularında çalışma yaparken ,Yazılarımla 
Polatlıya kazandırdığım bazı şeylerden bahsedeyim sizlere. 
 
TAZİYE EVİ ,ENGELLİ BARINMA EVİ,GÜVENLİK KAMERALARI,ANKARA GİRİŞİ  
GORDİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISINDA ASKERİYENİN ÇAĞLAYAN 
KÖPRÜSÜ.KAYMAKAMLIĞA ASANSÖR Sadece bir kaçı 
                            
DANIŞMANLIK YAPTIĞIM KURUM VE KİŞİLER  
  
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
GENEL KURMAY BAŞKANI  
ANKARA VALİSİ 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KAYMAKAM 
BELEDİYE BAŞKANLARI  
TOPÇU OKULU KOMUTANLARI  
BAŞHEKİMLER 
VE POLATLI HALKI SADECE BUNLARDAN BİR KAÇI HABER DALINDA 2 DEFA HÜRRİYET 
GAZETESİNDEN POLATLI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ÖDÜL ALAN GAZETECİYİM  
EN ÜST MAKAMDAN ÇÖPÇÜSÜNE KADAR  
TÜM POLATLIYI TANIYORUM  SİZE BİR KİTAPCIK HALİNDE BUNLARI SUNABİLİRİM 
SAYGILAR MAHİR YAVAŞ 
 
 
 
 
 
 



CUMHURBAŞKANINA DANIŞMANLIK KANGURU LOGOSU İÇİNDE ERDOĞANA "ŞİİR OKUMA ŞARKI" 
OKU, DEDİM 
İLK DEFA “BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA” ŞARKISINI OKUDU 

BAŞBAKAN  ERDOĞAN POLATLIDA ŞİİR OKUMADI ŞARKI OKUDUNerede bir sosyal aktivite 

varsa  orada olmayı seviyordum O. Sosyal faaliyetlerde katılımcı. Dolu dizgin bir  hayatı 
götürüyor…Mahir Yavaş bu! Nerede ne yapacağı belli olmuyor. 2002’de Polatlı’ya gelen Recep 
Tayyip Erdoğan’ın konuşması esnasında Mahir Yavaş: “ Kanguruya astım boynuma.Erdoğan şiir 
okuyup hapse girmişti.logo ÜZERİNDE “ŞİİR OKUMA ŞARKI OKU” YAZIYORDU AK Partililer 
Kanguruyu indirmemi istediler. ben Afişi sarıp giderken Başbakan ERDOĞAN gözleriyle 
işaret etti. Beyefendi bir dakika diye seslendi.‘Bakın arkadaşımız ne yazmış’ şiir okuma şarkı 
oku demiş haydi şarkı okuyalım dedi. yağmur başlamıştı Halka,’beraber yürüdük biz bu 
yollarda’ Beraber ıslandık yağan yağmurda  diye şarkı söyledi,”derken,anılar anıları 
kovalıyordu.Tüm seçim boyunca Her yerde bu şarkı söylendi.

 

 

 



“ANKARA VALİSİNE DANIŞMANLIK 

 
 

 
 
 
 
 
ANKARA VALİMİZ ALAADDİN YÜKSEL İLE    POLATLIDA  
 

"10 yıldır Ankara valisi Polatlıya gelmiyor" diye yazdım yaptığım araştırmada 
valinin devamlı Esenboğada siyasileri bakanları karşılamak için devamlı orada 
kaldığını Esenboğaya valiye bir oda ayrıldığı valinin bağlı bulunduğu tüm 
kurumlardaki idareciler imza mühür için 17 km benzin yaparak hava alanına 
gittiği söylentileri üzerine alttaki yazıyı yazdım .Hürriyette yayınlandıktan sonra 
iç işleri bakanlığına  ve valiliğe yazıyı göndermiştim ertesi günü kaymakamımız 
"Mahir beye sayın valimiz canlı yayında senden bahsediyor" deyince 
korkmuştum  
ertesi günü iç işleri bakanlığı valiyi Esenboğa görevinden aldık artık halkın 
içinde olacak diye e mail göndermişti bir hafta sonrada sn valimiz beni ziyarete 
gelmişti  
altta köşe yazım 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Halkın Gündemi "köşe yazım" 

 
 
                                17 05/2010 pazartesi  
 



                              
 
               SAYIN VALİMİZE VALİLİKTE ZİYARET 
 
 
 
 

 



 

 
 
"BAŞHEKİMİMİZ  CANAN ATAKAN  BİZİMLE HÜRRİYETE ÇIKTI" 
 
 

 
 
 
 



 
 
TAZİYE EVİ (BELEDİYEYE DANIŞMANLIK) 
 
Polatlıda 1992 yıllarında çarşı camii önünde cenaze namazı kılınıp mezarlıktan 
cenaze evine taziyeye gidenlere cenaze sahipleri kıymalı pide dağıtıyorlardı. 
Dinimizde günah olan bu olaya hocalar Cuma vaazlarında karşı çıkıyor ,cenaze sahibi 
yemek dağıtmaz,cenaze evine komşular hısımlar yemek götürür diyorlardı . 
Mezarlığa bir yakınınızın cenazesini defnediyordunuz fakat taziye için cenaze 
sahibinin evini bilmiyordunuz.Aynı gün üç cenaze gömülüyor ve araçlar şehre 

dönerken konvoyların peşine takılıp ,cenaze evine taziyeye giderken birde bakmışınız 
Basri köyüne gelmişiniz cenaze evine geldiğinizde kimseyi tanımıyor ve yine yanlış 
konvoya takıldık diyordunuz. 
Bir yakınınızı aradığınızda gerçek taziye evinin şentepe mahallesinde tam aksi 
istikamette olduğu öğreniyor beş kilometre yol yapıyordunuz.cenaze evine 
geldiğinizde kısa bir duadan sonra ev sahipleri salya sümük ağlarken ,birde kıymalı 
pide ayran derdine düşüyor,parası olmayan borçla pide ayran alıp taziyeye gelenlere 
dağıtıyordu,Pideleri yiyenler ayran kapları ile kağıtları sokaklara bırakıyor cenaze 
evinin önü çöplüğe dönüyor,trafik tıkanıyordu. 
Beypazarı’nda olduğu gibi taziye evi yapalım diye yıllarca yazdım en sonunda  
Belediye başkanımız  Yakup Çelik Duyarlı davranarak mezarlığa Taziye evi yaptırdı 
çok güzel oldu,Bir çok il ve ilçeye cenazeler gömüldükten sonra mezarlıkta taziye 
verilecek diye imam anons ediyor,Orada bir görevli gül suyu döküyor dualar ediliyor 
Ankara’dan ve çevre illerden cenazeye katılanlar hemen E-90 Karayoluna çıkıyorlar 
çok yakın akrabalar evine taziye için gidiyorlar zaman kazanılıyor ,karmaşa 
olmuyor,trafik tıkanmıyor,çevre kirlenmiyor.Allah yaptırandan razı olsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENGELLİ BARINMA EVİ”BELEDİYEYE DANIŞMANLIK 

 
 
ŞİMDİKİ ADI “ENGELSİZ HAYAT MERKEZİ” 
Polatlıda hastanemize engelli raporu almak için gelen engelli yakınlarına baktığımda 
Allah sabır versin diyordum bir anne çocuğu özürlü çocuk 
yürüyemiyor,konuşamıyor,devamlı çırpınıyor,ağzından salyalar akıyor,yemeğini 
kendisi yiyemiyor bu insanın evdeki halini düşünebiliyor musunuz.Bu anne engelli 
çocuğunu ömür boyu bir komşuya , bir yakınına bırakamıyor.bu anne pazara 
çıkamıyor, kendisi doktora muayeneye gidemiyor,bir komşuya misafirliğe gidemiyor 
kısacası engelli çocuğu ile ömür boyu esir hayatı yaşıyor.yıllarca bu insanların 
çaresizliğini gördüm devamlı köşemden yıllarca yazdım ve nihayet yine belediye 
başkanımız Yakup çelik duyarlı davranarak kütüphanenin yanına son derece modern 
bir engelli barınma evi yaptırdı bu hizmet binasında eğitimli uzman kişiler tarafından 
engelli çocukları olan ailelerin 1 günlüğüne dahi olsa bırakacakları bir mekan Polatlıya 
kazandırıldı yapandan yaptırandan Allah razı olsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GÜVENLİK KAMERALARI (EMNİYET MÜDÜRÜNE DANIŞMANLIK 
 
Polatlıda polis sayısı az diye devamlı şikayet oluyordu Emniyet müdürümüz metin 
beye başka bir ilçede kurulan güvenlik kameralarını örnek göstererek ,Polatlımıza 
merkezi yerlere kamera koyalım ,Polatlıyı mobese kameralarla gözetleyelim dedim 
müdürüm kabul etti firmalara projeler hazırlattı,Polatlı sivil toplum 
kuruluşları,gazeteciler ve Polatlı halkının desteği ile kameralar kuruldu,açılışı yapıldı 
kumanda masasından dört yolda kırmızıda geçen otomobilin plakasının resmi 
çekiliyor büyütülüyordu fakat bir süre sonra sistem çöktü şimdi çalışmıyor,olay 
mahkemelik oldu firma galiba Çin malı kalitesiz  malzeme kullanmış. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TOPÇU OKULUNA DANIŞMANLIK 

 
 
 

Yalçın paşam 13eylül sakarya zaferi şenlikleri için Genel kurmay 

Başkanımıza yazında polatlıya gelsin dedim ben yazamam dedi onun yerine 

ben yazdım Genel kurmay başkanı yaşar Büyükanıt Türk yıldızları"jetleri ve 

atlı süvarileri ile geldi" 

 

 
 

 

ŞEHİTLİK ANITI IŞIKLARI AYLARDIR YANMIYORDU KÖŞEMDEN 

YAZDIM TOPÇU OKULU KOMUTANI TÜM GENERAL AVNİ ANGUN 

PAŞAM 50 YILLIK ANITIN ÇÜRÜYEN KABLOLARIN TAMAMINI VE 

TRAFOYU YENİLEDİ POLATLIYA EN GÜZEL HEDİYE. 
 
 
 
 



ANKARA GİRİŞİ” BÜYÜK ŞEHİRE DANIŞMANLIK” 

GORDİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISINDA ASKERİYENİN ÇAĞLAYAN 
KÖPRÜSÜ.1 YIL KAPALI KALDI “HABER YAPIP AÇTIRDIM” 

 
Ankara Eskişehir yolunun  Polatlıdan Ankara’ya giriş yerinde Çay yolu  civarında 
şimdiki Gordion alışveriş merkezi karşısı ve zırhlı birlikler okulu arasında kalan  
çağlayan köprüsü hızla yapılırken inşaat aniden durduruldu, yıllarca yan yoldan ve 
sitelerin içinden Ankara’ya giriş sağlandı, Ankara’nın girişi kapanmıştı günde 
onbinlerce araç migros avm önünden mahallelere dalıyor konvoylar halinde çay yolu 
girişinden tekrar anayola çıkmak için en az 15 dakika zaman kaybı oluyor.on binlerce 
araç fazla yakıt harcıyor insanlar zamanında randevularına yetişemiyor.yaptığım 
araştırmada Büyükşehir belediyesinde zırhlı birlikler okulunun mahkemelik olduğunu 
öğrendim.bu yolda her gün yüzlerce yetkili  milletvekili bakan  profesör okumuş 
insanlar geçiyor Başbakan Cumhurbaşkanı geçiyor kimse bu yol ne zaman bitecek 
demiyordu.Hürriyet gazetesinin Ankara ekinde (Bu cenazeyi kaldırın)başlıklı yazımda 
bilgililere seslenerek hükümet sizde belediye ,sizde valilik sizde ,karayolları sizde milli 
savunma bakanlığı sizde askeriye sizde bu kurumlar birbirleri arasında kavga edecek 
mahkemelik olacak diye her,gün on binlerce vatandaşı rahatsız etmeye zaman ve 
yakıt kaybı yaşatmaya hakkınız yok lütfen bu cenazeyi kaldırın.diye yazdıktan sonra 
araçların geçtiği sitelerde oturan vatandaşlar isyan ederek biz bu evleri rahat etmek 
için aldık fakat otomobillerin gürültü kirliliğinden gece gündüz rahatsız oluyoruz 

diyerek eylem yaptılar yolu kapattılar.o sırada siteler içinden anayola çıkmak isteyen 
bir yolcu otobüsü yoldan kaydı evin bahçesine düştü.bu olaylar bütün gazetelerde 
haber olunca daha önce Ankara Büyükşehir belediyesine yazmış olduğum yazı ve 
yaptığım haber üzerine Büyükşehir inşaat dairesinden  galiba bir beyefendi beni 
telefonla arayarak aradaki mahkemelik durumun bittiğini ve inşaatın  tekrar 
başlayacağını bildirdi.ve iki ay içinde köprü bitirilip trafiğe açıldı.Bu haber 
başarımdan dolayı Hürriyet Gazetesinden eski ATO başkanı Sinan Aygünün 
elinden ödül aldım 



 
 
GAZETE HABERİ SONRASI YOL TRAFİĞE AÇILDI 
 
 
 
 
 
 

 
BALKONUM POLATLIDA EN GÜZEL ÇEVRECİ BALKON SEÇİLDİ 
 
 
 
 
 
 
              



  KAYMAKAMLIĞA DANIŞMANLIK 

 
 
KAYMAKAMLIĞA ASANSÖR "Danışmanlık" 

Kaymakamlıkta tekerlekli Sandalyede 4 saattir bekleyen engellinin resmini çektim Kaymakam 
beye "sn kaymakamım siz tüm devlet dairelerine hastanelere ,okullara engelli rampa 
yaptırdınız fakat 94 köyün engellisi sizden yardım alıyor sizde rampa asansör yok "terzinin 
elbisesi yok diye haber yapacağım dedim"derhal yazı işleri müdürünü arayıp yatırım için emir 
verdi ve 4 katlı asansör ve 2 ad engelli tuvaleti yapıldı 

 
 
 



HEMZEMİN GEÇİTE LASTİK DÖŞETTİM (DEMİRYOLLARINA DANIŞMANLIK) 

 

 
 

HEMZEMİN GEÇİT YOLU BOZUK ENGELLİLER GEÇEMİYORDU 
 
 

 
ULAŞTIRMA BAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIMA YAZDIM 
Sn bakanım Türkiye'nin her tarafını demir ağlarla ördük diye öğünüyorsun fakat 
Polatlıda bir karış yeri yaptırmıyorsun  
Türkiyenin her tarafından insanlar hızlı trenlere binip akın akın Polatlıya 
geliyorlar Böbrek taşı düşürmek için  Belediye karşısındaki hemzemin geçitden 
geçmek için 201 No 'lu hastane dolmuşuna biniyorlar,Geçenlerde hamile bir 
bayan binmiş o da çocuğunu düşürdü,hastaneye gelen ameliyatlı hastaların 

dikişleri patladı,kırıkları ,yerinden oynadı ,insanların ve arabaların ön takımları 
bozuldu sanayide rot balansçılar ve lastikçiler köşeyi döndü ramazan günü 
ekdeki hürriyetin haberindeki engellilerin çektiklerini gör diye yazmıştım "Ertesi 
günü bir telefon geldi yol dairesi başkanı bana bağırıyordu "mahir bey Devlet 
Demir yolları genel müdürlüğünden arıyorum Sayın bakanımın özel emri bu 
geçidi 10 gün içinde yapmak zorundayım 50 tona basınçlı özel lastik 
döktürüyorum  bana 10 gün müsaade edin diyordu ,bende sana 20 gün 
müsaade yeterki yap diyordum ,10 gün içerisinde lastik döşendi 



 
HÜRRİYET HABER YAPTIM 
ULUSAL TV HABER PROGRAMLARINA İLETİ ATTIM 
RADYOLARA YAZDIM Ulaştırma bakanı bin ali yıldırıma e mail attım 
 

 
 

HEMZEMİN GEÇİTE BU 50 TONA BASINÇLI LASTİKLER DÖŞENDİ 

 
 

50 YILDIR 10 DÖNEM BELEDİYE TARAFINDAN  YAPILAMAYAN HER YIL ASFALT 

DÖKÜLÜP BOZULAN DDY HEMZEMİN GEÇİDİ SADECE BİR E MAİL ATILARAK LASTİK 

DÖŞENEREK ÇÖZÜME KAVUŞTU 



 
 

YOL YAPILIRKEN ENGELLİLER İZLEDİ GEÇİT KOMPLE YENİLENDİ 

 
 

YOL DÜZELDİ ENGELLER KALKTI ENGELLİLER TEŞEKKÜR EDİYORLAR 



 
 

 

ENGELLİLERDEN TEŞEKKÜR 

Hemzemin geçit den bozuk olduğu için geçemeyen engelliler" yol 
düzeldi engeller kalktı" diye Teşekkür ediyor. 

PTT den Emekli engelli Dursun ATMACA Bu hemzemin geçitten en 
çok zarar gören biz engelliler ,akülü araçlarımız rayların arasındaki 
çukurlara takılıyor ve karşıya geçemiyorduk,Arabalarımız ve bu 
yoldan devamlı geçen dolmuşlar  çukurlarda yıpranıyordu,komşum 
mahir yavaşa "şu yolu bir yaz "diye her gün 
söylüyordum,resimlerimizi çekip yerel gazetelere yazdı çıkan 
haberleri ulaştırma bakanlığına ve DDY Genel müdürüne gönderdi ,1 
Ay çerisinde yapacağız telefonu geldi,sözlerinde durdular yola 
lastik döşendi ,şimdi dümdüz geçebiliyoruz.Bld Başkanımız asfaltını 
ve çevre düzenlemesini yaptı,Şimdi bizim için  Gazi mahallesine 
engelli çıkış rampası yaptırıyor.Engeller düzeldikçe bizler bu 
mübarek ramazan günlerinde emeği geçen herkese dua ediyoruz 
buradan geçemediğimiz için Basrikale alt geçidine kadar dolanmak 
zorunda kalıyorduk bazen akülerimiz dayanmıyordu.Buradan Bizleri 
önemseyip vaktini harcayarak haber yapıp demiryollarına gönderen 
demiryollarını harekete geçiren Mahir yavaşa , ,Belediye 
başkanımıza ve özellikle demir yolları genel müdürlüğüne engelliler 
adına teşekkür ediyoruz dedi..  
  
 

 

 

 

 
 



KANAL D DE  DOKTORUM PROGRAMINA KATILDIM 28 ŞUBAT 2012 

     
AYAĞIMDAKİ KEMİK İLTİHABI TEDAVİSİ İÇİN ÇAĞIRDILAR  

 

 

                KANAL D SUNUCUSU İRFAN DEĞİRMENCİ İLE 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
İSTANBULDA KANAL D DEN ANKARAYA DÖNERKEN  
ARABAM HAZIR BEKLİYOR 
 

 

 
 

 

İNGİLTERE KRALİÇESİNE MEKTUP 

 

 
 



 

BAKAN YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURDUM 

Başbakan Erdoğan ilkokul mezunu dahi olsa dahi bakan yardımcılığı için 

dalında uzmanlaşmış kişilerden bakan yardımcısı alacaklarını söyleyince  

bende başvuru yaptım fakat havamı aldım. 
 

ERMENİ YASA TASARISI İÇİN FRANSAYI PROTESTO ETTİM 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

                                                  İSRAİLİ PROTESTO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARAYOLLARINA DANIŞMANLIK 

 

 
 

TEMELLİ GÖLETİNE GECE DÜĞÜNDEN GELEN ARAÇ GÖLE UÇMUŞ 3 

KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ"YAZIM ÜZERİNE KARAYOLLARI BİR 

DAHA KAZALARIN YAŞANMAMASI İÇİN BARİYER YAPTI 

 
 

İL MESELESİ  "POLATLI HALKI İÇİN ÇALIŞMA " 

 
                                          POLATLININ  İL KONUSU 
Rahmetli Turgut ÖZAL Zamanında başlayan ilçelerin il yapılması modası tüm Türkiye’yi 
sarınca bizde sivil toplum kuruluşları olarak Polatlı da il kampanyası başlattık POGİAD Polatlı 
genç iş adamları derneği olarak tüm üyelere pankart afiş yapılması istenmişti tüm “28”fabrika 
ve kuruluşlar kendileri birer slogan hazırlamıştı. Bende üzerinde kanguru çizimi bulunan bir 
afişe İngilizce WE WANT TO BEA CİTY İL Olmak istiyoruz. İL SÖZÜ BABADAN GERİSİ 
HOCADAN İLİ DİŞİ KUŞ YAPAR Yazdım ve şehir girişine astım afişte ismi geçen BABA 
DEMİREL HOCA ERBAKAN DİŞİ KUŞ TANSU ÇİLLERDİ ..Maalesef her seçimde söz verildiği 
halde Polatlı il yapılmamıştı . ve nihayet yine ayağımı kırmış evde yatıyordum .ADANA 
OSMANİYE DE SEÇİM VARDI  Tansu ÇİLLER Başbakandı ve baba DEMİREL 80 Plakayı size 
verdim  sizi İL Yaptım diye söz vermişti DEMİREL Cumhur başkanı olunca bizi il yapmak 
Başbakan Tansu ÇİLLER E DÜŞMÜŞTÜ Fakat Osmaniye belediye başkanı ölünce tekrar 
seçim gündeme geldi doğru yol partisi seçimi garantilemek için Osmaniye ye seçimden önce 
il sözü verdi ve bizim olan 80 plakayı verdiler. Baktım Polatlı’dan ses çıkmıyor o zamanın 
ABD .başkanı CLINTON un Tansu ÇİLLER İle arası çok iyiydi ve benim şehir girişi dört yolda 
asılı olan afişim İngilizce idi HEMEN Clınton a bir mektup yazdım Türkçe söyledik 
anlatamadık İngilizce söyledik anlamadılar senin İngilizce’n çok iyi Tansu çiller tanıyorsun 
telefon et de bizi il yapsın diye yazdım. Ve bu mektubu kanal D muhabiri aslı küçük kömürcü 
ve Kanal 6 haber yaptı tüm sanayi esnafı hep bir ağızdan kamera karşısında WE WANT TO 
BEA CITY Diye toplu halde İngilizce olarak bağırmaya başladık çekim sonunda arkadaşlara 
takıldım ‘’ ulan Türkçe’yi doğru dürüst konuşamıyorsunuz İngilizce bağırıyorsunuz dedim 
hepsi gülmekten yere yatıyor. Kanal D Muhabiri Aslı KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Bana sordu mahir 
bey bu renkli kişiliğinizi neye borçlusunuz dedi bende oto boyacısı olmamdan dedim çünkü 
her renk var dedim. Çok şaşırdı bu haber yayınlandı ve Polatlı’nın  il konusunu tüm Türkiye 
duydu.Bu haberi  www.mahiryavas.com videolardan ve Fecebook Mahir YAVAŞ 
Videolarından izleyebilirsiniz.Hürriyet gazetesinde Mümtaz SOYSAL İngilizce  afiş üzerinde 
bulunan İngilizce sloganın yanlış olduğunu yazmış. Daha sonra NTV Televizyonunda yine 
İngilizce yazının eleştiri konusu olduğunu arkadaşlarım bana senin afişi eleştiriyorlar diye 
bana haber verdi bende bedavadan benim reklamımı yapıyor dedim.  BU AFİŞİM 24 Defa 
gazete ,dergi,ve televizyonlarda ulusal basına haber oldu 500 bin liralık afişle trilyonluk 
reklam yaptık. Ve hala biz il olamadık fakat şimdi üniversitesi yürünebilir yolları yeşili bol 
olan yaşanabilir bir ilçe olmak istiyoruz.                (12) 
 

http://www.mahiryavas.com/


İl olmak için kanal D de muhabir aslı küçük kömürcü nün yapmış olduğu haber videosunu 
facebookta mahir yavaş videolar sayfasından izleyebilirsiniz. 
Haberde ABD Başkanı CLINTONA Yazmış olduğum mektubun metni ,haberi var. 
 
"ATIK İLAÇ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTIM"BAKANLIK İPTAL ETTİ " 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

                       



 
 

 

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ÖDÜL ALMIŞTIM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAHÇELİDE POLATLI İL OLMALIDIR DİYORDU MAALESEF MAHALLE OLDUK 

 
MHP LİDERİ BENİM BROŞÜRÜMÜ OKUYOR VE" POLATLI İL OLMALI DİYOR" 

 

 

  



 
POLATLI 13 EYLÜL SAKARYA ZAFERİ ŞENLİKLERİNE GELMEYEN GENEL 
KURMAY BAŞKANINA MEKTUP YAZARAK  
"Anzaklar çanakkale zaferinde ölen dedeleri için taa Avustralyadan geliyor 
binlerce kişi parklarda yatıyor siz bir adım yere gelmiyorsunuz "tarihine sahip 
çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdurlar"diye yazmıştım, Mektubum sabah 
gazetesinde yayınlanınca ,ertesi günü Genel kurmaydan bir albay beni arayarak 
"Mahir bey Sn Genel kurmaya başkanımız şenliklere Türk yıldızları jetleriyle atlı 
süvarileri ile gelecek dedi ve geldiler POLATLIYA DAVET ETTİM 
 "Gn Kurmay Bşk Danışmanlık" 
 



 
 
 
 
E-90 ANKARA POLATLI KARAYOLU HİKAYESİ "HALK İÇİN DANIŞMALIK" 
 
 
Ankara Polatlı yolu olan E 90 Karayolu can almaya devam ediyordu. Bütün Ege ve  
Akdenize bu yoldan gidiliyordu günde binlerce araç geçiyordu. ve E 90 en az 10 yıl gecikmiş 
ve ihmal edilmişti . Polatlı’mızın saygın ailelerinden olan Burhan BIYIKOĞLU yine bu yol 
üzerinde bulunan Hema dişli fabrikasında mühendis olarak çalışıyordu .İşinden evine 
gelirken bu yolda hayatını kaybetti aynı hafta 3 ayrı kazalarda tam 9 kişi ölmüştü. Kazaların 
sebebi ise yolun hem tek şeritli olması hem sürücü hatalarıydı. Burhan beyin kızı sanayideki 
iş yerime telefon ederek “Mahir abi biz lise olarak karar aldık yolu keseceğiz sende sivil 
toplum kuruluşlarını harekete geçir dedi.  O Zamanlar Polatlı’da POGİAD Polatlılı iş adamları 
derneği kurulmuştu ve Başkanı ise daha sonra Polatlı belediye başkanlığı yapmış olan Sami 
ÇAY’DI Sami bey çarşıda ben sanayide faaliyetleri başlattık ve arkadaşım marangoz olan 
Ülfet AYHAN’NIN Dükkanında yüzlerce pankart hazırladık Pankartlarda rahmetli de sollardı, E 
90 Mezarlığına hoş geldiniz.Evinizle helalleşmeden E 90’A Çıkmayın gibi çeşitli yazılar vardı. 
İş yerim pankartlarla dolmuştu. Birden sivil polis ekibi  
İş yerimi bastı polisler” sen yolu kesecek missin bunun suç olduğunu biliyor musun.?” 
dediler.Bende yol kesecek eşkıya değilim ben burada garip bir oto boyacısıyım dedim.”pekii 
bu pankartlar ne “diye sordular ben oto boyacısıyım sizlerde isterseniz size de yazabilirim 
dedim onlar gitti bu sefer Emniyet müdürümüz Ahmet  bey geldi "mahir seni birkaç 
günlüğüne Gümüşlüye alacağız" dedi ben de hay hay gidelim dedim çıraklar mahir usta sen 
gümüşlünün neresi olduğunu biliyor musun dedi ben de" hayır bilmiyorum "dedim gümüşlü 
Polatlı hapishanesi dedi .hemen müdür beye 5 dakika bekleyin tüm ulusal haber merkezlerini 
arayayım “yol için hapse girdi "diye haber yapsınlar dedim”Ben telefon ederken Polis ekibi 
bu bizim başımız belaya sokacak diyerek hemen gitmişler ertesi günü Polatlı Dört yolda 
binlerce öğrenci ve sivil toplum kuruluşları,öğrenciler,vatandaşlar toplanmıştı. Yolu trafiğe 
kapattık kilometrelerce kuyruk oluştu tüm ulusal basın ordaydı. Öğrenciler Slogan atarak 
yürüyüş yaparken bir milletvekilinin aracını sardılar ve sallamaya başladılar.vekil panik 
içindeydi çocuklara zorla bıraktırdık. Kalabalık sanayie kadar yürüyüp oradan çarşı 
merkezine yöneldiler . 
Cumhuriyet meydanın da Atatürk heykeli önünde bir basın açıklaması yapıp dağılacaktık 
Etrafımızı polis jandarma sarmıştı ve EM MD.Ahmet bey kravatını çıkararak tüm ekibine 
ellerine sopa vererek dağıtın hepsini diye saldırın komutunu verdi tam o anda ben bağırarak 
istiklal marşı diye hemen korkmaz sönmez bu şafaklarda dediğimizde tüm polisler taş 
kesilmiş ve ellerinde cop ve sopalarla hazır ol vaziyetine geçmişlerdi. İstiklal marşı 
söylenirken birkaç elebaşı olarak bizler kaçtık polis marş biter bitmez ortalığı dağıttı. Ortalık 
savaş alanına dönmüştü.Ertesi günü iş yerime gelen polis ifadeni 
 Alacağız diyerek beni emniyete götürdü. Em Md. Ahmet beyle samimiydik aynı zamanda 
gazetecilik yapıyordum.Müdür bey soruyordu mahir biz sizin kafanızı gözünüzü yaracaktık, 
ucuz yırttınız “İstiklal marşı nereden aklına geldi “dedi Müdürüm akşam ev de Kemal 
SUNAL’IN Filmini seyrediyordum Şabanı kovalıyorlardı tam yakalayacaklar şaban ezan 
okumaya başlıyordu kimse dokunmuyordu dedim güldü ve arkaya geç ifaden alınsın dedi 
ifademde “ben yoldan sanayi ye giderken kalabalığa karıştım” dedim ve ilk sabıkamı 
almıştım.  (10) 
 



 

 
 

TÜRKİYEDE İLK DEFA "POLİTİKACI GİREMEZ"AFİŞİNİ DÖRT YOLA ASTIM GECE 

POLİSLER KALDIRDILAR. 



 
 

YOLLARA AFİŞLER ASTIM ÇARŞIDA PAZARDA MAÇTA ŞENLİKLERDE ,FABRİKALARDA 

TEK BAŞIMA 250 METRE BOYUNDA TAM 17 BİN İMZA TOPLADIM 

 



 
 

50 METRELİK FAX KAĞITLARINA 17 BİN İMZA TOPLAMIŞTIM 



 

 
 

DEMİREL “ÖP BABANIN ELİNİ “DİYEREK BİZİ GÖNDERİYORDU 



 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

KAZA NEDENİYLE EŞİMİ İŞİMİ SERVETİMİ ,SAĞLIĞIMI  KAYBETTİM HACETTEPE 

EĞRİDİR NUMUNE,GAZİ VE POLATLI HASTANELERİNDE DEFALARCA AMELİYAT 

OLDUM 



 
 

İLTİHAP NEDENİYLE AYAKLARIM HER YIL KIRILIYORDU KAZADA 17 KIRIK DAHİL 26 

AMELİYAT GEÇİRDİM,DOKTORLAR “HERGÜN GELİP GİTME “DİYE  

HASTANEYE İŞE ALDILAR 

 



 
 

                                                                                             

 

   
 

BAŞBAKAN ÖZALIN HELİKOPTERİ POLATLIYA DÜŞMÜŞ ATLATMA HABER YAPMIŞTIM 

HÜRRİYETTEN HABER DALINDA ÖDÜL ALDIM 



 
 

20 YILDIR ÇEKİRDEKKABUKLARI İLE MÜCADELE VERDİM POLATLIDA İLK ÇEVRE 

DERNEĞİNİ TTKD KURDUM KAZA GEÇİRİNCE KAPANDI 

 



 
 

 

 

 



 

POLATLININ İSMİNİ DUYURMAK İÇİN DAMATLARININ KELLESİNİ VURAN SADDAM 

HÜSEYİNİN KIZINA TALİP OLDUM DÜNYA TELEVİZYONLARINA HABER OLDU 

 

 

 

 
 

 

 

 
WWW.MAHİRYAVAS.COM SİTESİNDEN VİDEOLARI İZLEYEBİLİRSİNİZ 

 

KANAL D DE DOKTORUM PROGRAMINA KATILDIM 

http://www.mahi̇ryavas.com/


 



 



 
 



 
 

ATIK İLAÇ KAMPANYASI YAPTIM SAĞLIK BAKANLIĞI SAKLAMA KOŞULLARI UYGUN 

OLMAYABİLİR DİYEREK  YASAKLADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASTANEDE YILLARCA HASTALARA GÜLER YÜZLE HİZMET ETTİM  

 
 

MAHİR YAVAŞ’IN BİYOGRAFİSİ ( CV ) 
Mahir YAVAŞ 1957 Beypazarı doğumludur. 
Eski Beypazarı Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Bld. Bşk. adayı Mansur YAVAŞ’IN 
Kardeşidir. 
SABAH Gönüllü VE HÜRRİYET Gazetesi Ankara muhabiri Duatepe gazetesi köşe yazarı ve 
Duatepe Devlet hastanesi halkla ilişkiler sorumlusudur. 
 
SOSYAL FAALİYETLERİ          (Korkunç kaza ) 
1993 yılında Ankara Polatlı E-90 Karayolu tek şeritti her gün kaza oluyordu. O yıllarda 
Hürriyet gazetesi muhabirliği yapıyordum. bu yolun çift yol olması için iki defa 
Cumhurbaşkanına çıktım. 250 metre boyunda 17 bin imza topladım ve mücadelesini vermiş 
olduğum yolun 17. kilometresinde saat 17’ de kaza yaptım. 17 kırıkla kurtuldum karşı araçta 
üç kişi öldü 17 gün komada kaldım. Daha sonra (osteomiyelit ) kemik iltihabı hastalığına 
yakalandım ayağım defalarca kırıldı şu ana kadar 26. defa ameliyat oldum. Doktorlar” her gün 

gelip gitme “diye  beni Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi özürlü bölümüne asgari ücretle işe 

aldılar şu an halkla ilişkilerde çalışıyorum,  her gün yüzlerce kişiye yardımcı oluyorum. 



Mahir YAVAŞ ın Polatlının İL OLMASI için Dört yola asmış olduğu İngilizce           “We Want to 
Become  province”il olmak istiyoruz yazılı bilbordu 26 defa ulusal basına haber olmuş 
Internet de en çok Polatlıyı tanıtan olay olmuştur. 
Mahir YAVAŞ Polatlıda sivil toplum kuruluşlarından POGADER Gazeteciler derneğinden ve 
hastane yönetiminden çalışmaları nedeniyle plaket almıştır.Polatlıda ilk çevre derneğini 
kurmuş sigarayla ilgili “Sigaranın Faydaları “yazılı broşürü dünyaya yayılmıştır.Polatlının en 
renkli kişisi olan  
Mahir YAVAŞ ilk eşinden ayrılınca Polatlının tanıtımı için 1996 yılında damatlarının kafasını 
uçuran IRAK Lideri SADDAM HÜSEYİNİN dul kalan kızı Rana’ya talip olmuş ve Amerikanın 
CNN İngiltere’nin BBC Televizyonlarına “Dünyanın en cesur erkeği Türkiye’den çıktı “diye 
haber olmuştur. 
Koyu bir çevreci olan YAVAŞ “Gren Peace “ yeşil barış örgütüne üyedir. 
Polatlının sorunları için Bakanlara Başbakanlara A.B.D Başkanı CLINTONA İngiltere 
kraliçesine Hollanda Kraliçesi Betrıx’e,Fransa Cumhurbaşkanı eşine ve devlet adamlarına 
mektup yazıp “Duatepe Gazetesinde Halkın Gündemi” köşesinde Polatlının sorunları ve 
halkın istek ve şikâyetlerini yazarak ombudsman “kamu denetçisi” görevi yapmaktadır. 
YAVAŞ Genel Kurmay başkanına 13 Eylül Sakarya zaferi şenlikleri için mektup yazarak 
Polatlıya davet etmiş gelmesini sağlamıştır. Yavaş  sırasıyla Kaymakamlık ilçe danışma 
kurulunda Polatlı kent konseyinde il , çift yol ve çevre  kampanyalarında görev almıştır. 
Saddamdan kızını alamayan YAVAŞ ‘ın ilk eşinden 1985 İkinci eşinden 1997 model Barış ve 
Erdem isminde iki oğlu bulunmaktadır. Önemli not: Halkın menfaatine olan ve Üzerine vazife 
olmayan işlere karışmaya çok meraklıdır. 
 
 
http://www.mahiryavas.com/index.php 
e mail: mahir_yavas@hotmail.com 
TEL İŞ:0 312 6303030/1100 Numara 
EV: 0312 623 48 40 
GSM:   0541 320 37 31 
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POLATLI POSTASI YAZARI SEVGİ YILMAZIN RÖPORTAJI   15 haziran  Cuma … 2012 

 “MAHİR” BİR ADAM" 

 Mahir yavaş: hayatım trajikomik… 

  

O deli mi, veli mi diyenlere  sadece tebessüm etmekle  yetiniyor! 

  

 Bugün size ‘Yaşam Öyküleri’nde, şehirli olmanın farkındalığını keşfetmiş, canı pahasına  Polatlı’nın 
çift yol ve il olabilmesi için mücadele etmiş; öte yandan yereldeki yaşamına  sahip çıkma güç ve 
becerisinin dışında ulusal gazetelerin  hatta dünyanın gözbebeği olmayı başarmış bir 
vatandaşımızı  tanıtacağız. 

MAHİR YAVAŞ KİMDİR? 

Yaşarken Herkesin bir tarzı vardır yaşarken.1957 – Beypazarı doğumlu Mahir Yavaş’ı da tanınır 
kılan, insanları sorunların çıkmazında dahi olsa  birazcık  tebessüm ettirebilecek espritüel  tarzı. 
Ailesi O’nun Saddam’ın kızın dünür olacak  kadar cüretkar ve bir o kadar da  ironik, renkli ve freni 
hiç durmayan Sivil Toplumcu ruhunu zaman zaman  eleştirmiştir.Öte yandan  Mahir Yavaş; Polatlı 
için  varlığıyla çok hoş ve yarattığı  gündemlerle içimizden biri olmayı hak etmiştir. Her haliyle Polatlı 
onu sevmiştir. 

CANI PAHASINA  POLATLI’NIN ÇİFT YOLA KAVUŞMASI  İÇİN UĞRAŞ VERMİŞ 

 Sanırım kendisi de, kişiliğinin sürdürülen bu yönü için insanların böyle algılamasından memnun. 
Bunun içindir ki; Mahir Yavaş, Polatlı’nın şehir olmasını çok  İsteyen, çok emeğe değer gören  ender 
Adamlarından bir tanesi!" Zira Polatlı’nın sembolüne dönüşen kanguru  metaforu ile öne çıkan  ilk 
tabelasındaki sloganı, "we want to be a city" şeklindeydi. Ayrıca hayalleri de aynı genişlikte. 

 Unutulmaz hatıraları bir  Mahir Yavaş röportajı gerçekleştirirken  foto muhabiri arkadaşımızla 
gülümsemekten yüz kaslarımız  bin bir  boyut  değiştirdi. Çok hoş anlara ve anılara talip olduk, bir 
ömür böyle geçmiş… Ve  İşte Mahir Yavaş’ da böyle yaşamış. 

  

MAHİR YAVAŞ, O BİR FENOMEN 

 ‘Mahir Bir Adam’ hikayemiz için  bir yaz günü  güzel çiçekli bir  balkonda konakladık. Haydi 
hayırlısı… yol ola gezgine…dedik sözlerin büyüsü ile beraber  ev sahibesi Güzin Hanımın 
taze demli çayını yudumladık. 

Mahir YAVAŞ,röportajı  çok enteresan geçti.Neden derseniz? O  şehrin ‘Deli mi, veli mi?’ diye 
kişilik çözümlemesi üzerine kafa yorulacak biri. 

 ‘Ya bu kadar da olmaz ki  dedirten!..’ davranışları ile çevresindekileri mütemadiyen 
şaşırtmış. 

 Mesela Saddam’ın kızına talip olmuş… 



Daha nice olayı var ki sosyolojik bir vakıa aslında 

 O’ndaki  Sivil Toplum ruhu  had safhada. 

Cesurdan öte cüretkar, ilgi odağında olmaktan son derece mesut, bir  o kadar da espritüel. 

Onunla alay edenleri  dahi ti ‘ye alacak kadar ferah bir insan… 

Mahir Yavaş, nasıl ve nereden bakarsanız bakın Polatlı’da fenomen olmuş bir birey.. 

İstanbul’dan buraya 1982 yılında  gelmiş. Ağabeyi Alaattin Yavaş, Sevim Aras İlk Okulu’nda 
müdür olarak görev yapıyormuş.Yavaş’da genç ve yalnız bir babayiğit. Anne  ve babasının 
erken kaybı dolayısıyla  hem öksüz hem yetim. Böyle olunca ağabeysinin yaşadığı 
şehre  yerleşmekte bir mahsur görmemiş. Polatlı’ya göçü atmış. 

 Bir diğer ağabeyi  Mansur  Yavaş ise  memleketi Beypazarı’nda kalmayı tercih etmiş. 
Belediye başkanı olmuş. 

 Mahir Yavaş, 55 yaşında. Polatlı’nın, il olmasını en çok arzu eden, bu nedenle trafik kazaları 
geçiren, ölümlerden dönen duyarlı insan. 

 Atılımlarını yazmaya kalkışsak çarşaf çarşaf... 

 Gelin görün ki bu maceracı adamı Eşi Güzin hanım, şikayet ediyor: ‘ Eşim evde  sakin 
ve suskundur.’ Dışarıda esprileri ile milleti güldürmeyi şiar edinen Mahir Yavaş, ev hayatının 
durgun adamı. İroni burada. Mahir Yavaş, gülerek; “Ne yapayım  dışarıda çok 
konuşuyorum.Eve gelince yorgunluktan konuşmaya mecalim kalmıyor,” diye kendini 
savunuyor. Onun hayatının  tümünü anlatmaya kalksak  bizim gazetenin  sayfalarına sığmaz. 
Günlerce sürer. 

Kaldı ki;Mahir Yavaş’ın haberlerini usta gazeteci Metin Özdemir kalemiyle 
konuşturmuş.Ulusala ve dünyaya tanıtmış. 

Şu anda Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde  Halkla İlişkiler Müdürü olan Yavaş, ‘Hayatım 
Roman’ diyerek  biyografisini yazmaya başlamış. Mahir Yavaş’a kolay gelsin.Bizi evinin en 
güzel köşesinde ağırladığı için eşine ve şahsına  teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 

  

  

 GAZETECİLİĞE MERAKIM BABA MESLEĞİNDEN GELİYOR… 

Mahir Yavaş, ilk gençlik yıllarında  oto boyacılık mesleğine çırak olarak girmiş. 

Mahir Yavaş,Beypazarı’nda baba mesleği gazete bayiliği dolayısıyla, gazeteciliğin  tozunu yutmuş. 
Gelin O günleri Mahir Yavaş’ın ağzından dinleyelim: “ Biz 5 kardeşiz ben 
ortanca  numarayım.Mesleğim oto galericisi. Polatlıda ilk fırın boyayı ve  ilk bilgisayarlı boyayı 
dükkanıma taşıdım.Bu yüzden  yeni model arabalar  geliyordu. Ankara bölgesinde en iyi oto boyacı 
olarak her yenilikleri takip ediyorduk. Aynı zamanda  Hürriyet Gazetesi’nin muhabirliğini 
yapıyordum.Gazeteciliğe merakım Beypazarı’nda başladı.Çocukluğum Beypazarı’nda geçti. Babam 
Ahmet Sadık, gazete bayisi çalıştırıyordu. Çocukluğumda günde 500 tane Hürriyet Gazetesi 
dağıtıyordum. Annem Havva  Yavaş ve babamı art arda kaybedince İstanbul’da yengemlerin yanına 
gittim.Delikanlılığım  oralarda geçti. Askerliğimi yaptıktan sonra yolum Polatlı’ya düştü,”dedi 



İRFAN EFE : YAŞADIĞIMIZ  YERİ GÜZELLEŞTİRELİM 

Mahir Yavaş, Sivil Topluma olan aşırı merakını Pogiad  Başkanı Rahmetli İrfan Efe’yi örnek aldığını 
ifade etti. Rahmetli İrfan Efe; “İnsanlar yaşadıkları yeri geliştirmeye ve güzelleştirmeye mecburdur, 
derdi. İrfan ağabeyimizin görüşüne katılıyorum:“Bizim vatandaşlık görevimiz,duyarlılığımız olduğunu 
düşünüyorum.İnsanlar başkası yapsın diye beklemesin.Şahsen beklemiyorum  hakkımı arıyorum.” 

BEN KÜÇÜKTEN BERİ BÖYLEYİM SONRADAN OLMADIM 

 Mahir Yavaş hakkında söylenti bitmez. Mahir Yavaş, meşhur tebessümüyle söylentiyi bakın nasıl 
yanıtladı: “ Benim için Kazadan sonra  böyle oldu diyenler var. Ben küçükten beri böyleyim 
sonradan olmadım. Kaza nedenim Polatlı’nın Eskişehir- Ankara yolu güzergahında çift yol yapılması 
idi. Sanayi kavşağında her gün insanlar ölüyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdım alt 
geçit yapılsın diye.Şahsıma  yazı gönderdiler. ‘Işık ve sinyalizasyon yeterlidir,’ diye tam o anda 
karşıdan Kamil Koç geldi Renault süren köylü vatandaşa çarptı dört kişi gözümüzün önde vefat etti. 
Yol kapandı büyük bir faciadan  dönüldü.  Karayollarına tekrar faks çektim. Karayolları bu kavşakla 
ilgilenmek zorunda kaldı. Bizim Devlet Karayolu Ege’ye, Akdeniz’e , Ankara’ya akıyor ve çift yol 
yapmıyorlardı. Öğrencilerle birlik olup yüzlerce afiş hazırlatıp eylem yaptık E-90’da. Başardık 
ama,”satırlarına yer verdi. 

 AĞABEYLERİM KIZIYOR ONLAR ÇOK CİDDİ  AMA  BEN HAYATA TEBESSÜM ETMEYİ 
SEVİYORUM… 

Mahir Yavaş balkondaki çiçekleri kadar renkli dünyasında e Polatlı’nın il olması ve çift yol için 
verdiği mücadeleyi anlatırken çok heyecanlanıyor: “ 250 metre boyunda rulolara 17 000 kişiden 
imza aldık. Öyle bir kaza yaptım ki…  O gün çift yol için eylem hazırlığı esnasında Saat 17:00’de 17. 
kilometre de  karşı şeritte takla atan araba  üzerime uçtu. 17 gün komada kaldım.Üç kişi  vefat 
etti.  O sırada Show TV’nin muhabiriydim. İlk haberini yapmıştım.Yoğun  bakımda emboli 
geçirdim.Ex oldum diye  morga atmışlar. Ex oldum diye. Bense morgda halisinasyon yaşıyorum. 
Kendimi seyrediyorum ama  yapacak bir şeyim yok. Sonra görevliler elimin sıcaklığını hissederek 
beni bir şekilde hayata döndürdüler. Ülfet usta en yakın arkadaşım hatim duamı okutmuş. O arada 
eşimden ayrıldım,” diyen Mahir Ustayı dinlerken  haline hem gülüyor hem ağlıyoruz. 

1996 YILINDA SADDAM’IN  KIZINA TALİP OLDUM 

Mahir Yavaş, gün gelmiş Saddam’ın kızına talip olmuş. Polatlı Postası  haber müdürü Metin 
Özdemir’de haber yapmış. Yavaş, o günlerden söz ederken şöyle dedi: “Saddam’ın kızına bir 
anda  dünür olmaya karar verdim. Metin Özdemir, ‘ Haberi yaparım, gerisine karışmam’diyerek 
uyardı. Beyanat verdik. Basında bu kadar yankı bulacağını tahmin etmedim.Polatlı’nın  sembolü 
haline gelen kanguru ile  ‘I love you  Rana’ diye yazmıştım. Haber Türkiye’de ve  dünyanın 
önde  gelen haber kanallarında ses getirdi. ‘Dünya ile Saddam’ın arası açık ama dünyanın en cesur 
adamı  Türkiye’den çıktı” diye manşet olduk. Yabancı basın durmadan arıyordu. Artık telefonlardan 
kaçıyordum. 

 

Yabancı ajanslar ‘Mahir bey Sarayla Musa’nın aşkı bir ay gündemi tuttu.Senin kayınpeder onu on 
kere sollar. Meşhur kayınpedere sahipsin. Türkiye’de 17 Dünyada  17 000 televizyon var. Biz 
haberin dakikasını dolarla yapıyoruz,’ diyerek çok para teklif ettiler.Tam o sırada Belediye başkanı 
olan ağabeyim telefon etti: ‘Gelirsem oraya  öbür bacağını da ben kırarım”dedi. Orada kaldım!” 

ÇOK RENKLİ HAYATIYLA GEÇMİŞTEN BUGÜNE MAHİR YAVAŞ 

MAHİR YAVAŞ, GAZETE KÜPÜRLERİYLE BİR EFSANE… 



ŞU TOPAL VAR YA  SADDAM’IN KIZINA DÜNÜR OLMUŞ! 

MAHİR YAVAŞ, DAHA ÇOK KENDİSİ GİBİ YAŞAMAYI BAŞARMIŞ 

Mahir Yavaş, onu ziyaret etmemizden gayet memnun oldu demeyin gitsin! 
İstanbul’da  büyümüş yetmiş ya, inkar etmiyor Mahir Yavaş, büyük şehrin tozunu yuttuğunu, 
kaldırımlarını aşındırdığını.Karakterindeki engin hoşgörü, espritüel  hali,duruşu ve eleştirilere 
gülüp geçmesinin nedeni; İstanbul’daki farklı kültürlerin kaynaşması gibi.Ondaki sosyal 
aktivite hızı soyadının aksine ilerliyor durmadan.Mahir Yavaş’ın iki evliliğinden birer oğlu var. 

Foto muhabiri arkadaşımla bizi almaya  ofisimize kadar geldi. 

Çiçekli balkonunda poz verirken ‘ Başbakan gibi selam veriyorum, değil mi?derken  çok naif 
ve içtendi.İçinden geldiği gibi konuşurken kimseyi kırmıyordu. Öte yandan  haber olmaya o 
kadar alışkındı ki…Röportaja hazırlıklı. Dosyaları hazır. Çift yol dosyası, Polatlı’nın il olma 
dosyası, Saddam’ın kızına dünürlük meselesi dosyası… 

Gazete küpürleri ile var olduğunu, nefes aldığını, mutlu olduğunu hissediveriyorsunuz o an. Aklı ne 
eserse onu yaptıran özgür ruhunu Mahir Yavaş şöyle tarif ediyor:“içimdeki  ses kahkaha at,diyor, 
atıyorum!”Bizim davranışlarımı tuhaf karşılayanlarla karşılaştığımda aldırmıyorum.Kulağım duya 
duya , gözüm göre göre ‘Şu topal var ya Saddam’ın kızına dünür olmuş..’diyenlere basıyorum 
kahkahayı.Vallahi biz de basıyoruz kahkahayı. O ise anılarını anlatmaya devam ediyor: “Bir gün 
heykelde yürüyordum kadınlar beni göstererek,’Şu topal var ya şu topal Saddam’ın kızını 
istemiş.’ Diğer kadın,’Vay gavur vay sağlam bacağını da kırdıracak ‘dedi. Hemen  onlara 
dönüp, ‘topalız ama sağır değiliz’ dedim.   İçimden geldiği gibi davranıyorum.Okumadığım 
için toplumdan eleştiri alıyorum,”satırlarına yer verdi. 

  

VALİ’YE GENELKURMAYA MEKTUP YAZDIM 

Mahir Yavaş: “Bize geliyorlar Belediye Başkanı ya da devlet adamları hakkında yazı yaz derler. 
Yazarız ama altına sizin ismini yazarız deyince hemen kaçmaya başlıyorlar… Şahsen hiç 
çekinmem.Mesela Ankara Valisini çağırdık  Alaaddin Yüksel Polatlı’ya geldi  bizi ziyaret 
etti.   Belediyenin karşısına bir masa koydurdu bizimle röportaj yaptı. Sana yemek borçluyum dedi. 

 Genelkurmay Başkanına, ‘Anzaklar Çanakkale’ye ta Avusturalya’dan geliyor parklarda 
yatıyor.Siz bir adım yere 13 Eylül Kutlaması’na gelmiyorsunuz, diye mektup yazdım. 
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kutlamalara gösteri uçakları ile  tam kadro 
katıldı,”vurgusunu yaptı. 

KANGURU’NUN HİKAYESİ… WE WANT TO BECOME PROVİNCE 

İL OLMA KAMPANYASI SAMİ ÇAY VE POGİAD’LA BAŞLADI 

Mahir Yavaş’a Polatlı’nın il olması için neden kanguruyu seçtiniz dedik? 

 Mahir Yavaş: “İl olma  kampanyası POGİAD’la başladı. Sami  Çay POGİAD’ın başkanıydı.Ben de 
oraya üyeydim.Polatlı il olsun diye bir kampanya başlattılar. Herkesten afiş ve slogan bulmaları 
istendi. O dönem Avusturalya’ya gitmek istiyordum. İlk kanguru fikri oraya gitmek isterken oradan 
çıktı.O logo elimdeydi. Türkçe söylemedik kimse anlamadı; We want to be city yazdım. Dört yola 
astım çok tutuldu.‘Gazetede çıkan haberlerin dosyasını saklarım. Yakup Çelik ilk başkan 
adaylığı ilk kez  Yavuz Donat’ın köşesinde  bahsedildi,” dedi. 

POLATLI’DA ŞEHİRLİ GİBİ YAŞAYALIM 



O kimseye benzemeyi  tercih etmemiş. Oğulları da ‘Baba bırak bunları,”diyormuş.Mahir Yavaş, 
yarım asrı devirdiği geçmişten bugüne  kadar ender rastlanan  piri-i faniliği seçmiş; kendisi gibi 
olmuş. Polatlı için hayalleri de çok… Mahir Yavaş: “Geniş kaldırımları, parkları olsun.  Yaşanılır 
olsun. Köy gibi il olmaktansa yaşanılabilir bir şehir olmasından yanayım.Belediye Başkanı olan 
Yakup Çelik, İngilizce öğretmenlerine danışarak ‘We want to be city’i  “WE WANT TO BECOME 
PROVİNCE” diye değiştirdi. Polatlı’yı dışarıda kangurusu olan il diye tanıyorlar.İlçemizin logosu gibi 
oldu. 

MİLLETVEKİLLERİNE DANIŞMANLIK VERİLİR DİYE… 

Ayakları durmadan kırılan Mahir Yavaş, aniden fıkra anlatıyor.Hastane vb fıkralarını herkes dinlemiş 
sıkılmış olabilir ama biz ilk kez duyunca gülmekten kırıldık geçtik! 

 Mahir Yavaş’ın yaşamında  ironik vakalar bitmek bilmiyor.O yine bir gün aklına esmiş 
gazeteye  danışmanlık yapılır diye ilan vermiş: Diyor ki; “Ben bir ilkokul mezunuyum, ot 
boyacısıyım.Hiç inanamayacağınız kişiler danışmanlık yapmam için  teklifte bulundu. 
Pazarlığa bile geldiler. Siyasetle uğraşmıyorum. Siyasetçiler ip cambazı gibidir. Daldan dala 
atlarlar. Gazete yazılarımda bunlar mevsimlik işçi mi diye yazmışımdır. Seçimden seçime biz 
yakalayıp öpüyorlar. 

Siyaset anlayışım pozitif yaklaşımdır. Polatlı’da hangi partiden olursa olsun çivi çakan herkesin 
yanında oldum.” 

İKİ KEZ ÇİFT YOL İÇİN CUMHURBAŞKANI DEMİREL’LE GÖRÜŞTÜM 

ÖZAL’IN UÇAĞI KARGALI’YA DÜŞTÜĞÜNDE BİR BEN VARDIM 

Mahir Yavaş, “Gazeteciliğe merakım Beypazarı’nda ailemin gazete bayii olmasından geliyor.Polatlı 
bölgesine muhabir arıyorlar  diye ilan gördüm müracaat ettim. 24-25 yaşındaydım.Bir hafta çalış 
dediler.O sırada Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın uçağı Kargalı Köyü’ne düştü. O zaman sadece Star 
TV vardı. Hiçbir gazetenin haberi olmadı.Renkli ve siyah beyaz  fotoğraf makinemle olay yerine 
gittiğimde uçak cayır cayır yanıyordu. Fotoğrafları Atak Kolor’a da yaptırıp  Hürriyet’e götürdüm.Hala 
yerelde ve  ulusalda ajans muhabiriyim. Gönüllü gazeteciyim Zehra  ablaya da haber  ve fotoğraf 
verirdim Hala aynıyım. Tüm gazetelere  haber servis ederim,”diye anlattı. 

 26 defa ameliyat olunca doktorlar her gün gelip gitme diye beni işe aldılar… 

Her tarafım takma. 

80 PLAKAYI DEMİREL VE TANSU ÇİLLER BİZE VERDİ DİYE BEKLERKEN BİR DE BAKTIK 
Kİ… OSMANİYE 80 PLAKALI İL OLMUŞ… 

Polatlı’dan ses yok. Clinton’a mektup yazdım. Kanal –D’ de  haber oldu. 

 Kanal –D ‘den Aslı küçükkömürcü, “Mahir Bey bu renkli kişiliğinizi neye borçlusunuz?” diye 
sordu ben de “ Sanayide oto boyacı olmama borçluyum ben de her renk var” dedim. 

İNSANLAR BENİ TANIYOR… 

 Evde çok suskun olan Mahir Yavaş, mahallede ve çevrede ve şehirde sorun olunca bülbül 
kesiliyor... 

Mahir Yavaş: “Telefon geldi, Irak büyükelçisi Tıkrıti, Allah aşkına beni dünürlük işine 
karıştırma,dedi. 



(En çok  güldüğüm ikinci röportajım oldu.) 

Hayatım tirajikomik. Hayatımın romanını yazıyorum. 

 Yol hikayelerim, Saddam hikayem, hastane hikayelerim var. 

  Bir hastane anekdotu: 

 ‘Geçenlerde bir yaşlı teyze geldi. Hemşire, teyzeciğim dereceyi koltuğunun altına 
koy,deyince Teyze, dereceyi ta  oturduğu koltuğun altına koydu!.. 

 Başka bir amcaya, karnesini kastederek, ücretli misin diye sordum.Yok yok 
Yenimehmetli’liyim,diye yanıt verdi.’ 

SİVİL TOPLUMCU ÖDÜLÜYLE ÖVÜNÜYOR 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

MAHİR YAVAŞ ÜNLÜLERLE 



 

 

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KOÇLA, KOÇ HOLDİNG POLATLI 
KARTAL TEPEDEKİ  MEHMETCİK HEYKELİNİ  YAPTIRMIŞTI.     
 
 
 



 
TBMM BŞK CEMİL ÇİÇEK "Benim köşe yazımı okuyor" 

 

 

 
ORMAN BAKANIMIZ VEYSEL EROĞLU BENİM YAZILARIMI OKUYOR 

 



 

 
 

 
TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU Benim yazılarımı okuyor 

 

 



 
ŞARKICI KUBAT VE FUNDA ARAR İLE     
 
                              

 
 
 
 
 
 
 



 

 

√ Polatlı çevre derneği ikinci Başkanı √ Araştırmacı gazeteci

√ 2 Yıl Hürriyet gazetesi muhabirliği √ (Greenpeace) Dünya yeşil barış üyesi 

√ POGİAD (Polatlı Genç İş AdamlarıDerneği)üyesi √ Radyo işletmeciliği (MEGA FM)

√ Beyaz Ay Derneği üyesi √ TV Muhabirliği "Show Tv"

√ POBİAD (Polatlı Bürokrat İş Adamları √ Polatlı Belediyesi çevre müfettişliği

derneği)üyesi √ Yerel basında köşe yazarlığı

√ TEMA gönüllüsü √ Sigarayla savaşanlar vakfı üyesi

√ Kaymakamlık Danışma Kurulu Üyesi √ Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu.Bşk.

√ Sabah Gazetesi Muhabirliği ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER

√ Trafik canavarını yok etme vakfı üyesi √ Polatlı sivil toplum kuruluşlarından plaket

√ Polatlı'nın İL E-90 Karayolunun çift yol √ Hastane Başhekimliğinden Plaket

olması için çalışmalar,kampanyalar √ Hürriyet gazetesinden haber 

√ Polatlı'nın sorunları ile ilgili bakanlık dalında ödül "2 defa"

düzeyinde yazışma ve çalışmalar √ POGADER (Polatlı gazeteciler 

√ POGADER (Polatlı Gazeteciler derneği) derneği)den plaket

yönetim kurulu üyesi √ Çevre derneğinden onur belgesi

√ Sosyal Dayanışma ve Yard.Der.Üyesi Mahir YAVAŞ

√ (PAKUT) Polatlı arama kurtarma ekibi üyesi
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