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1. BAA hk sık sorulanlar (SOL sütun)
http://bit.ly/2lHZyXt 3. Paydaşların katkıları (SAĞ sütun)

http://bit.ly/2lHZyXt

2. BAA misyon, vizyon
Ve değerleri  http://bit.ly/2rQqIlx

5. Paydaş Listesi
http://bit.ly/2tKX39D

40. Paydaşların Seçtikleri 
Sorunlar http://bit.ly/2sDdh4C 

60. Yardımlaşmalı Çeviri 
Sistemi (YÇS) 

61. YÇS’nin yapı taşları
İçin e-BF sonuçları (sayfa başında)
http://bit.ly/2sENAmW

62. YÇS metni: Sayfa devamında
http://bit.ly/2sENAmW

64. Çevrilecekler Platformu
 http://bit.ly/2vk5hYc

65. Draft Çeviri Platformu
 http://bit.ly/2vk84Ay

66. Onaylanmış Çeviriler
http://bit.ly/2vkdUlw

63. Standard terminoloji
http://bit.ly/2eRgDiH

45. Sorunlar ve sorun gruplarının
Tanımları http://bit.ly/2rNQ16P 

50. ÇGr’nun uymaları beklenen
İlkeler http://bit.ly/2rRZpr8

15. “Kovan Aklı” (hive mind)
Oluşturmak

25. Kovan Aklı için bir site 
http://www.unu.ai/

26. BAA için demo
http://bit.ly/2xmwIRU    

20. Kovan Aklı’nı açıklayan
Makale https://goo.gl/MzsUxP

30. Lütfen şu videoyu izleyiniz
 https://goo.gl/cxJmpW

31. Lütfen şu videoyu izleyiniz
h"p://bit.ly/2BWYGWR	

35. BA oluşturma için Düşünce Notu
http://bit.ly/2xzPR2v     

37.Soru Konferansı®
http://wp.me/p2t6mi-OU 

36.Wiki temelli e-BF
https://goo.gl/rycHR4 

10. BAA için ilk hazırlanan
Yol haritası 
https://goo.gl/wEjvTT

56. Kategorize Yaratıcı Çözüm
Araçları https://goo.gl/ndTfq2

46. Sorun-kişi eşleşmesi
http://bit.ly/2sDdh4C

70. Şu anda (Ekim 2017)
Neredeyiz? https://goo.gl/YcqgFi 

                 Kısaltmalar
BAA:    Birleşik Akıl Ağı
YÇS:   Yardımlaşmalı Çeviri Sistemi
ÇGr:   Çalışma Grubu
BF:     Beyin Fırtınası
e-BF: İnternet üzerinden BF

“İyi, kötü ve çirkin” filminin son sahnesindeki konuşmada Clint 
Eastwood şöyle diyordu: Hayatta iki tür insan vardır: Silahı dolu 
olanlar ve mezar kazmaya mecbur olanlar.

Türkiye bugün, akıl ve birikimlerini toplum refah ve mutluluğu 
uğruna harekete geçirmeye gönüllü insanlarının oranı ve 
aralarındaki etkileşim açısından, insanlık ailesinin eşit bir üyesi 
olarak yaşama şansına sahip değildir. 

Sorun stokumuzun artması, giderek insanlık ailesinden 
uzaklaşmamız, iç barışımızın giderek bozulması gibi sorunların en 
altındaki soyut –ama belirleyici- neden budur.

26.9.2017 Toplantısı, Moderatör açılış konuşmasından.
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