“Mandıra Filozofu” olmak için ilk üç adım…
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"Mandıra Filozofu" olmak için ilk adımımı attım. )
Gülümsediğime bakmayın bayağı ciddiyim.
Tek olan kredi kartımı nihayet az önce telefonla talimat vererek kapattırdım. Çünkü banka sistemi, iptal ettirmek için
girdiğim numarayı hep yanlış algıladı, belki de iptal ettirilmesin diye bir sistem tuzağı idi. Ardından makasla bir güzelce
kestim kestim kestim..Ohhhh rahatladım.
Kredi kartına bağlı otomatik 2 ödemem vardı. Onları da otomatik ödeme talimatı ile normal hesabımdan alınması için
talimat vereceğim.
En kısa zamanda şubeme gidip tamamen iptal ettireceğim kısmet
olursa. Böylece "küresel sermaye"nin modern kölelik zincirinin bir halkasından kurtulmuş oldum, darısı başınıza.
"Küresel sermaye" bütün sözde liberal ekonomileri uygulayan ülkelerin vatandaşlarına bankaları aracılığıyla bol bol
kredi kartı dağıttı. Aynı zamanda TV reklamları başta olmak üzere birçok beyin yıkama taktiği ile insanları aşırı,
bilinçsiz, duygusal tüketime alıştırdılar. Ürettiğinden çok tüketen ve borçlanan insanlar haline getirilen o ülkelerin
vatandaşları ülkelerden önce ele geçirilmiş oldular. Ahlaki değerlerde de büyük oranda görünür çöküşler yaşattılar.
Para için her şey mübah anlayışını toplumlara empoze ettiler.
Bir şeye ihtiyacım mı var, param kadar, bütçem kadar harcayabilirim. Mümkünse de tasarruf yapmalıyız. Doğrusu da
o. Güvenlik açısından nakit taşımak riskli olduğundan yine en az bir bankanın mevduat hesabına bağlı banka kartı ile
alışveriş yapmaya devam edeceğim yahut nakit çekip nakit harcama yapacağım.
Ayağımızı yorgana göre uzatmalı, borçlanmaktan kaçınmalı, böylece özgürlüğümüzü satın almış oluruz diye
düşünmekteyim.
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"Mandıra Filozofu" olmak için 2. adım...
Bürokrasiyle ilişkimi en aza indirmek istiyorum.
Bu kararımı gerçekleştirebilirsem;
1- Kendime ve aileme daha fazla zaman ayırabileceğim.
2- Saat 9:00 - 19:00 arası atölyemde bulunma sorumluluğunu hissetmeyeceğimden, her an mobil olabileceğim. Şehir
içi ve dışı seyahatlerime istediğim zaman çıkma ihtimalim artacak. Yapmak istediğim diğer projelerime fırsat doğacak
(rahmetli dedemin 1945-1949 yılları arasındaki tersanenin dioraması, kitaplar yazmak, gemi modelciliği ile yeni
projeler üretmek gibi). Bakınız: http://www.gemimodelciligi.com/torlak.htm
3- Kira ödemediğim halde mülkiyeti babama ait dükkan için kira stopajı denilen haksız vergiyi ödemeyeceğim.
4- Muhasebemi kendim tuttuğum halde kanuni zorunlulukla bir faal SMM ile muhatap olma zorunluluğum
kalkacağından bunun için ödediğim serbest meslek gelir vergisi kesintisi ve kdv ödemeyeceğim gibi bir de hatıra
binaen benden ekstra bir ücret almayan SMM arkadaşıma yük olmayacağım. (Muhasebe büromu kapattığımda arzu
eden bütün müşterilerimi bedelsiz ona devretmiştim)
5- Her ay, kdv beyannamesi hesabı için tarih sırasına göre klasörlediğim gelir ve gider evraklarımdan kurtulup, kdv
beyannamem için mesai harcamayacağım.
6- Her sene sonu notere gidip işletme defteri tasdik ettirmek için zaman harcamayacağım ve tasdik ücreti
ödemeyeceğim.
7- İlgili vergi yasası gereği yeni akıllı yazarkasa almak zorunda kalmayacağım. Eski yazarkasam artık yıl sonundan
sonra geçersiz olacaktı.
8- Bir sürü vergi ve harcı ödemek zorunda kalmayacağım. Üstelik bir sene geç emekli edildiğimden mağdur olduğum
ve sitemde de "Adalet İstiyorum" linkli konuda geçen olaylardan sonra ve de üstüne üstlük bütçeye verdiğimiz
paraların FETÖ ve yandaşlarına, PKK'ya yasal yollardan gittiğini, adeta kanımızın emildiğini görünce artı bir de
yolsuzluk söylentileri midemi iyice bulandırdığından büyük bir küskünlük hasıl olmuştur ruh alemimde.
Bakınız: http://www.gemimodelciligi.com/adaletistiyorum.htm Ayrıca hakkımı helal etmiyorum.
9- Belediyeye her sene ödediğim tabela vergisi, geçici ruhsat harcı vermeyeceğim.
Tabi bunun için tabelamın yazılarını sökeceğim, ya da toptan kaldıracağım.
10- 1994-2002 yılları arasında kendi muhasebe büromda serbest muhasebecilik faaliyetimi sürdürürken İSMMMO
meslek kuruluşuna kayıtlı idim. Mesleğimi yapmayacağımadan bir süre sonra oda kaydımı sildirmiştim. Artık herhangi
bir oda kaydımın olmaması nedeniyle ya esnaf odasına yahut Ticaret odası'na kayıtlı olmam gerekecekti. İlk önce
toplu bir masraf sonra her yıl gelirinize göre nisbi aidat, ayrıca maktu (sabit aidat) ödemek zorunda kalacaktım.
11- 0216 5260381 numaralı sabit telefon hattımı ya devredeceğim (makul bir fiyatla) ya da kapattıracağım.
12- Üsküdar'daki evimizde Dsmart TV ve sınırsız internet olduğundan atölyemdeki TTnet internet aboneliğimi iptal
ettireceğim.
13- Garanti Bankası hesabımı yıl sonuna kadar tamamen kapatacağım. İş Bankası hesabım devam edecek,
sebepleri; birincisi, garantiden olan tek kredi kartım kapalı olduğundan (tamamen iptal ettireceğim) yanımda nakit
taşımamak adına iş bankasının banka kartını kullanacağım. İkincisi, İş Bankası Atatürk ve arkadaşları tarafından
kurulmuştur. Üçüncüsü, İş Bankasının Kültür Yayınları önemli bir kaynaktır, desteklemek gerekir.
14- Yıl sonuna kadar emanet gemi modellerini ve değerli materyalleri satıp, devretmeye çalışacağım. Bu
gerçekleştiğinde çalınmaya değer bir şey kalmayacağından “Pronet” alarm sistemini iptal ettireceğim. Sadece 24 saat
kayıt yapan bana ait 4 kameralı güvenlik sistemi devrede olacak.
Not: Şimdiye kadar hep vergilerimi (biri iki istisna ve unutma hariç)
elimden geldiği kadar zamanında ödedim, herhangi bir defter affından faydalanma ihtiyacı hissetmedim. İkide bir
defter affı, vergi affı uygulandı, ben ve benim gibi duyarlı vatandaşlara hep haksızlık yapıldı enayi yerine konuldu.
Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımda bu kararlarım için geç bile kalmışım.
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"Mandıra filozofu" olmak için 3. adım...
2016 Aralık ayı sonunda 2003 yılından beri hem hobimi icra ettiğim hem de ticari faaliyet yürüttüğüm Mehmet
Salihoğlu Hobi Atölyesi'nde, ticari faaliyetime son vereceğim.
Bununla ilgili;
1- Aletler (elektrikli, kendi demirbaş makinalarım hariç) ve sarf malzemeleri stokumu uygun fiyatlarla Aralık ayı başına
kadar eritmeyi hedefliyorum. Zaten şu an itibariyle stok miktarları çok azalmıştır. Büyük ihtimalle Kasım ayı bitmeden
hiç biri kalmayacak.
2- Kısmet olursa Aralık 2016 ayında yapacağım ENVANTER tespit ve değerleme çalışmalarım aşağıdaki başlıklarla
ortaya çıkacak.
A- Sarı döküm ve sarı maden otomat imalat gemi modeli aksesuar çeşitlerinin ayrıntılı listesi.
Bakınız: www.gemimodelciligi.com/salihoglu.htm
B- Silikon kalıplarımın hepsi (renklerine göre tartacağım, fiyatları ayrı ayrıdır)
C- İthal özel keten İplik çeşitlerim (Aralık ayına kadar bitme ihtimali var)
D- Plan arşivim ve vektörel çizimler. Bakınız:www.gemimodelciligi.com/planlar.htm
Her ne kadar Şara Tolayan bana yazılı olarak “Ayvansaray Olta Sandalı” ile “Sürmene Taka’sı”nın vektörel çizimlerini
istediğim gibi (plan satış, kit yapmı gibi) kullanma hakkı verdiyse de ticari faaliyetimin sonra ermesinin ardından bu
hakkı kendisine iade edeceğim. Doğrusu budur.
Hakları bana ait olan vektörel çizimler:
1- Ayrıca ücretini ödediğim rahmetli Mehmet Özkasım'ın planından yararlanarak vektörel çizilmiş ve kit yaptığım
"Karadeniz Takası"nın tam ve yarım rölyef çizmi,
2- Grup otomasyon ltd. firmasının bana sponsor olarak "Albatros"un lazer kesim parçalarının yer aldığı vektörel çizim,
3- Kazım Gürhan'ın benim için vektörel çizdiği "Hayal",
4- Ücretle çizdirdiğim olta takım kutusu 1/10 ölçekli vektörel çizimi,
5- Redesa Reklam'ın benim için çizdiği çok amaçlı denizcilik konulu raf.
Bu çizimleri lazer işlerini yaptırdığım 2 yer ile bütün hakları bana ait olmak üzere paylaşmıştım.
1- "Hayal" hariç diğer bütün çizimler Fuat Kocaman (Redesa Reklam)
2- Hepsi olmamak kaydı ile bir kısmını da şu an lazer işlerimi de yapan Kazım Gürhan.
E- 0216 5260381 numaralı sabit telefonum (13 yıldan beri bu numaraya alışmış büyük müşteri portföyüm var)
Yeri gelmişken belirteyim bütün müşterilerimin isim, adres ve telefonları ya bakkal defterimde kayıtlı veyahut email
arşivimdeler.
Onların rızası olmadan ki bazıları rahmetli oldular, kesinlikle bu bilgileri paylaşmayacağım.
F- "www.gemimodelcileri.org" alan ismi; bir süre sponsoru ve yönetim kurulu üyesi olduğum (şimdi resmi ilgisi ve
ilişiğim yoktur) Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği için kullanılmıştı. Daha sonra devam eden yönetim kurulu
bu ismi kullanmak istemedikleri için boşa kalmış idi, ardından altyapısını hazırladığım ve kurucularından biri olduğum
"Gemi Modelcileri Organizasyonu" için kullanıldı. Şu an faal olmayan bu organizasyonumuzdan sonra bu alan ismini

"www.gemimodelciligi.com" adresine mükerrer yönlendirdim. Sözün kısası "www.gemimodelcileri.org" alan ismini
devredebilirim.
3- 13 yılı ticari, daha fazla süreden beri de hobim olan gönül verdiğim "Gemi Modelciliği" konusunda tecrübe ve
bilgilerimle ticari sırlarımı "Gemi Modelciliiği Sektör Danışmanı" olarak ihtiyaç duyanlara profesyonel olarak
sunabilirim.
4- Hobi Atölyemi sadece hobi amaçlı kendime özel gerektiğinde kullanmaya devam edeceğim. 2016 yılı sonunda hala
elimde stok kalmışsa değerleriyle kendime demirbaşlarımla birlikte fatura edilecektir. Stoklarımdaki ürünlerden tercih
edilenler kendime fatura ettiğim TL tutarını aşmamak kaydıyla istisna olarak kargo ile talep edenlere gönderilmeye
devam edecektir. Kendime fatura ettiğim TL tutarının dolması halinde kargo ile hiç bir şekilde kalan stoklarım
gönderilmeyecektir. Ancak kalan stoklarımı mümkünse toptan olarak karşı tarafın gider pusulasını imzalamak ve vergi
kesintisi yapıldıktan sonra resmi olarak satma hakkım saklı olacaktır.
5- Konu ile ayrıntılı bilgiler gerektikçe www.gemimodelcilgi.com adresindeki sitemden ve face sayfamdan tarafımca
paylaşılacaktır.
Yıllardan beri önce müşterim sonra dostum olan modelcileri hiç bir zaman aksesuar konusunda zor durumda
bırakmamak adına her zaman elimden geleni yapmaya çalışacağımı eğer şartlar olgunlaşır ve gerçekleşirse devir alan
firmaya yönlendirme yapacağımı buradan duyurmak isterim.

