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Sorunu daha iyi
anlama araçları

Yeniden tanımlama
(Redefining the problem)

Grafik metotlar
Durum 
ifadesi

Duruma özgü dil geliştirme
(Case specific language)
Gössel not alma
(Visual Note Taking)

Problem Çözme Teknikleri
https://goo.gl/BYzKsb 

Köklere dönüş11
(Back-to-basics)

Ego-susturucu1 3600 Düşüncenin ifade
kalitesi Testi soruları 

İfade kanonik7 mi?

Dilbilgisi / yazım yanlışları var mı?

Düşünce bir yargıysa ön
koşulları dikkate alınmış mı?

Düşünce içinde virüs8 var mı

Düşüncenin uygulanabilirliği

Uygulama için 
araç(lar) var mı?

Uygulama stratejisi
Düşünülmüş mü?Cevabı oluşturan yüksek Katma değerli 

parçalar Açıkça seçilebiliyor mu?

3600 Testi için kişiler uygun mu?

Düşünce, siyasi, ideolojik, dini vd bir öğretinin
Kısmen / tamamen propagandasını içeren
Motifler taşıyor mu?

İfade içinde kişisel tatmin (bilgili Görünmek, 
önemli olmak vb) İçeren motifler var mı?

Düşüncenin doğru / iyi /güzelliğinin
Kanıtı “ben” motifleri içeriyor mu?

(Diğer gereken sorular)

Paradigma kırma Business of Paradigms filmi3

Özet yayın hazırlama2

Halit Yıldırım4 özetleri

Zihinsel zincirler

Akle gelenin tekliğine
Duyulan inancın kırılması5

Yaratıcı fikir
üretimi Klasik Beyin Fırtınası (BF)

İnternet üzerinden e-BF
E-BF’nin yerel
Yönetimler için kullanımı

Kolektif not defteri ile BF

Fact-finding
(Durum tespiti)

AI destekli / desteksiz küme aklı
Yoluyla yeni YÇA geliştirilmesi

Esnek Çözüm  İpuçları6 üretimi
Transform.
Tools

RSA fellowship

Soc. Transf. Proj.

Community Wealth
Partners

LEDIS - Local Eco. 
Dev. Inıtiative

Local Econ. Dev. Officier

Sorun’un anlaşılmasını 
kolaylaştıracak kavram(var)ı
dolaşıma sokmak

Swarm (küme) aklı

Zihinsel virüs

Rasyonel+Kritik Düş.

Koz

Sorunu sorulara çevirmek

Etik Güvence

Liebig minimum yasası

Doğru soru

Eğe..ise / …değilse

Hayalet ve Kök Sorun

E-BF

Kendini Değiştirme Taahhütü

Değer Transferi

Dayanışma araçları
(Bkz. Dayanışma Rehberi)

Değişken Derinlikli Yazım Tekniği

Yaşam Alanı

Çıkar Çeliskisi ‘conflict of interest)

Maksim (temel ilke)

Sorun Kimyası

Değer İletişimi, Kanonik ifade

Resmi Eğitimin eksiklerinin giderilmesi
(Öğrenme Evleri, Home Schooling)

Kendi kendine öğrenme

Toplu öğrenme

Saklı içerikle öğrenme

Bireysel Öğrenme Planı

Y, Z kuşağından yararlanmak

Global ağlardan yararlanmak

Anti-trolling

Parasal kaynak temini
Crowd funding

Concerned Riches
“Kısır döngü” kırıcı
evirici element

İnternet üzerinden bireysel radyo ve TV

Mesaj üretimi ve mesaj dağıtım
Kanalları matriksi oluşturulması

Likit demokrasi yaklaşımı

“Ne yapmamalı?” soruları
http://wp.me/p2t6mi-1W0 

BF sonuçları içinden
daha kalitelisini seçmek
için, “her birini iyi tanımlamak”10

“Kovan Aklı” skoru⁹

                              NOTLAR
0 .. Bir alıntı: Carl Jung (Psychological Types Pantheon Books, 1923)
“All the greatest and most important problems in life are fundamentally insoluble. They 
can never be solved, but only outgrown. This outgrowing proves on further investigation 
to require a new level of consciousness. Some higher or wider interest appeared on the 
horizon and through this broadening of gutlook, the insoluble lost its urgency. It was not 
solved logically in its own terms, but faded when confronted with a new and stronger life 
urge. “ 
 
1 ... Geliştirilme aşamasında 
2 …(Tıklayınız) benzeri bir sistem 
3… Tınaz Titiz arşivi 
4 … Halit Yıldırım (hltyldrm@gmail.com)  
5…. “Bir şey benim aklıma göre olmaz ise 
         olmaz demektir” 
6…. Çevresinde proje(ler) tanımlanabilecek 
        ve hemen her Sorun’un çözümü için 
        kullanılabilecek ipucu fikirler (Örn. Kısır 
       döngü sorunları için inverter (evirici)
       çözüm elemaanları gibi) 
7 ….Canonic veya laconic benzer anlamdadır  
8 … Bkz. Zihinsel virüsler  
9 …. “Kovan aklı”, bir insan kümesi arasında üretilen ve 
        Kümedekilerin akıllarını tek tek aşabilen kümenin
        kolektif aklıdır. Kovan Aklı Skoru ise, bir kişinin, 
        katıldığı çeşitli Kümelerdeki performansının bir 
        ölçüsüdür
10.. Kovan aklı oluşturmak üzere BF sonuçları seçilir
       İken, her bir fikrin tam tanımlanarak, seçenlerin
       Tam bilinçli olarak seçmelerinin sağlanması
11 .. Rasyonel düşünce zinciri içinde uzayarak anlaşıl
        ması güçleşen sorunlar halinde zincirin daha üst 
        katmarına çıkılır
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