
G rafikler birkaç dönemdir Facebook için iyi şeyler söylemiyor. 
2021 yılı sonunda aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar 912 
milyon olan şirketin son dört dönem verileri gelirlerin ve 

kârlılığın –her ne kadar zirvelerde gezinse bile– yukarı çıkmaya pek 
istekli görünmediğini düşündürüyor. Facebook için iştahlı tırmanışın 
sonunun gelmiş olabileceği düşüncesi çok da gizlenen bir şey değil 
yorumcular arasında. Hattâ hisse fiyatının 9 Temmuz’daki 382,18 
dolarlık tarihi zirveden sonra aşağı doğru seyretmesi, bu yaklaşımı 
da destekliyor. Kuşkusuz hisse fiyatında ve satışlarda daha önce 
de hızlı hareketler olmuştu. Ancak şirketin kurucusu ve CEO’su 
Mark Zuckerberg’in grafiği izlemek yerine tepe noktasından sonraki 
stratejik adımını planlaması daha mantıklıydı ve o da üzerine düşeni 
yaptı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların ve sanal 
gerçeklik  donanım şirketi Oculus’un sahibi Facebook, agresif bir 
tutum çağrışımını da pek umursamadan 28 Ekim’de adını Meta 
olarak değiştirdi. 
Zuckerberg, şirketin Connect 2021 konferansında katılımcılara 
şunları söylüyordu: “Şu anda markamız tek bir ürüne o kadar sıkı 
bir şekilde bağlı ki, bırakın geleceği bugün bile yaptığımız her şeyi 
temsil etmesi mümkün değil. Zamanla, bir ‘Metaverse’ şirketi 
olarak görüleceğimizi umuyorum. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, 
inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum.” İfadeyi, bu alana bu yıl 10 
milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamasını da not ederek, doyum 
noktasına gelmiş olabilecek bir işten daha verimli alanlara geçme 
çabası diye de okumak mümkün, internet teknolojileri evriminin 
gittiği yeri görüp şimdiden hükümranlık mücadelesine girişmek diye 
de...

Metaverse nedir? 
Metaverse, Yunanca “ötesi/sonrası” anlamına gelen “meta” ve 
İngilizce “evren” yani “universe” sözcüklerinden oluşturulmuş bir 
kavram; bugün üzerinde fikir birliğine varılmış tek bir tanımı yok. 
Örneğin, girişim sermayesi şirketi a16z’nin ortaklarından Jonathan 
Lai, Metaverse’ü “Kendi ekonomisi ve kimlik sistemine sahip 
kalıcı, sonsuz ölçeklenen bir sanal alan” diye tarif ediyor. Oyun 
platformu Roblox’un tarifi “sanal bir evrende kalıcı, paylaşılan, 3B 
sanal alanlar” biçiminde. Epic Games Kurucusu ve CEO’su Tim 
Sweeney “İnsanların toplumsal etkiye sahip bir ekonomide eşit 
katılımcılar olarak paylaşılan deneyimler oluşturup bu deneyimlere 
katılabilecekleri gerçek zamanlı 3B sosyal ortam...” diyor. Araştırma 
şirketi Newzoo’nun Kurucusu ve CEO’su Peter Warman’ın tarifi ise 
“İnsanların genellikle aynı anda hem hayran hem oyuncu hem de 
içerik oluşturucu olmanın keyfini sürecekleri, etkileşimi ve dolayısıyla 
iş potansiyelini en üst düzeye çıkarabilecekleri bir destinasyon,” 
biçiminde.
Erken aşama girişim fonu EpyllionCo’nun Yönetici Ortağı Matthew 
Ball ise Metaverse’ün neler olmadığını sayarak bir tanım yapıyor. 
Ona göre “bu bir sanal dünya/alan veya sanal gerçeklik değil, 
bir dijital ve sanal ekonomi değil, bir oyun veya sanal tema parkı 
değil, yeni bir uygulama mağazası ya da yeni bir kullanıcı üretimi 
içerik platformu da değil”. Buna karşılık Metaverse’ün bir evrene 
dönüşmesinin birincil yapı taşlarını da sıralıyor ki bunlar aslında 
Metaverse’ün nasıl bir ekonomiye dönüşeceğine ilişkin ipuçlarını da 
içeriyor. Örneğin farklı oyunların ve bunlar arasındaki yeni etkileşim 
sistemlerinin birleştirilmesi, bir oyundaki değerin diğerlerine 
taşınabilmesi anlamına gelen “birlikte çalışabilirlik”, farklı oyunlardaki 
para birimlerinin değişimi yoluyla kurulacak olan “ekonomi”, bir 
oyuncuyu daha yaratıcı veya gerçekçi şekillerde temsil edebilen 
avatarlar için mevcut çevrimiçi kimliklerin evrimi yani “kimlik” boyutu 
ve bireylerden, gayri resmi gruplardan, organizasyondan ve ticari 
kuruluştan gelen içeriğin kullanımı...
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 35. Üst Düzey Yöneticiler 
Toplantısı’nda Metaverse’ün sanal ve gerçek dünyanın eş zamanlı 
bir biçimde tecrübe edildiği bir evren olarak tanımlandığına dikkat 
çekiyor ve şöyle diyor: “Şimdi soru şu: İnsanlar açısından fiziksel 
dünyada memnun olmadıkları pek çok şeyden kaçıp yeni bir dünya 
ve yaşam tarzı geliştirebilecekleri bir alternatif yaşam alanı mı 
gelişiyor?” 

Metaverse ekonomisi
Kuşkusuz bu yeni dünya, özgün sosyal yaşamı yanında kendi 
ekonomisine de sahip olacak ve neredeyse gerçek dünya kadar 
zengin bir dijital yaşamı destekleyecek. Burada Lombard Odier 
Private Bank CIO’su Stephane Monier’nin analizi, Metaverse 
ekonomisinin en azından kısa vade için beliren iskeletini çiziyor: 
“Metaverse ekosistemini oluşturmak için gereken yedi katman 
var. Bunlar bağlantı, bilgi işlem ve kullanıcı arabirimi, sanal ortamı 
kapsayan omurga altyapısı ve gerekli araçları içeriyor. 3B ortam ve 
uzamsal haritalama, artırılmış/sanal/karma gerçekliklerin birleşimini 
temsil eden genişletilmiş gerçeklik dokusunu oluşturuyor. Bu 
ekosistemi oluşturmak için gerekli teknolojilerin büyük kısmı 
zaten mevcutken, diğerleri hâlâ yapım aşamasında. Bunların yanı 
sıra içeriği oluşturmak (yaratıcı ekonomi), pazarlamak (ticaret) ve 
keşfedilebilir kılmak (arama) için birçok hizmet gelişecek. Meta 
verinin son ifadesi oyunlar, sosyal etkileşimler, alışveriş, eğitim, spor 
ve konser gibi canlı etkinlikleri kapsayan deneyimler yoluyla olacak. 
Zamanın bu noktasında, yalnızca çok sınırlı ‘geçici’ Metaverse 
örneklerine sahibiz. En iyi örnek, oynaması ücretsiz Fortnite veya 
kullanıcı tarafından oluşturulan platform Roblox tarafından özetlenen 
‘video oyunları evreni’. Bunların her ikisi de yukarıda bahsedilen 
özelliklerden bazılarını gösteriyor: Sanal konserler veya dijital 
varlıklar için alışveriş gibi yönleriyle sadece oyun oynamanın ötesine 
geçiyorlar. Bu nakitsiz sanal ortamlarda, blok zincir teknolojisi 
ve kripto para birimi kilit bir rol oynayabilir. Varlıkların sahipliğini 
temsil eden NFT’ler veya dijital belirteçleri destekleyen blok zinciri 
teknolojisi, dijital içerik oluşturma ve para kazanma için ilginç bir 
ekosistem oluşturabilir. Örneğin, bunlar Metaverse’de yaratılan sanat 
eserlerini vb. kullanma hakkını vererek yeni bir sanal ekonominin 
kapısını açabilir. Bu alanda, insan yaratıcılığının neredeyse hiçbir 
sınırı yok.”
Yeni sanal ortamlar bulunsa da teknolojik olgunluğun henüz yeterli 
düzeyde olmadığını belirten Monier, sistemin birlikte çalışılabilme 
eksikliğinin önemli bir engel oluşturduğunu hatırlatarak şirketlerin iş 
modellerini Metaverse için uyarlamak zorunda kalacağına dikkat 
çekiyor.

Neden şimdi?
Günümüzdeki Metaverse hareketliliği dünyaya öncelikle oyun 
sektörünün bir armağanı; ayrıca biraz da Covid-19’un parmağı var. 
Araştırma ve danışmanlık şirketi Goldman Sachs’ın “Web 3.0’ın 
Geleceğini Çerçevelemek” başlıklı raporu bu durumu şöyle saptıyor: 
“Covid-19’dan önce, video oyunları sanal ve fiziksel olaylar ve 
etkinlikler arasındaki çizgileri bulanıklaştırmaya başlamıştı. Örneğin 
profesyonel e-spor oyuncuları Twitch’te ünlülerle ortaklık yapıyor 
(Fortnite oynayan şarkıcılar Drake ve Ninja gibi) ve oyun şirketi 
Take-Two’nun Grand Theft Auto’daki oyuncuların gerçek parayla 
kumar oynayabileceği çevrimiçi kumarhanesi bulunuyor. Oyun 
içi etkinliklerin bir sonucu olarak, bu önemli franchise’lar, kullanıcı 
tabanının genişlemesini ve artan katılım, tüketim ve nihayetinde 
para kazanma düzeylerini gördü. Öte yandan, bu etkinlikler içerik 
oluşturucuların yüksek düzeyde etkileşime sahip yeni bir forumda 
yeni nesille bağlantı kurmasını sağladı. Covid-19 sırasında sosyal 
kısıtlamalar, sanal olaylara ve bağlantılara sahip olma ihtiyacının 
önemini artırdı. Pandemi esnasında; video oyunları, akış platformları 
ve iletişim uygulamaları, iptal edilen yüz yüze mezuniyet törenleri, 
düğünler ve Minecraft, Roblox ve diğer platformlar aracılığıyla 
gerçekleşen diğer birçok önemli olay, tüketicilerin birbirleriyle 
dijital olarak bağlantı kurmasına izin verdi. Bu örnekler, video oyun 
platformlarının sunabileceği birçok kullanım imkânı gösterdi. Covid-
19’dan önce platformların çoğu, canlı etkinlikleri entegre etme 
açısından daha deneysel bir aşamadaydı. Covid-19 sırasında, 
fiziksel dünyaları kopyalamak amacıyla kendi sanal dünyalarını 
yaratan bir tüketici dalgası oluştu. Covid-19’dan çıkarken, sanal ve 
fiziksel varoluş arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırmak için 
platformların daha fazla varlık ve bireysellik duygusuna (örneğin, 
oyuncunun avatarının Roblox’ta bir sanatçıyla doğrudan bağlanması) 
yatırım yaptığı görülüyor.”
Metaverse’ün biçimlenmesini açıklarken oyun sektörüne ağırlık 
veren Newzoo, hareket noktasını oyuncular ve oyuncu olmayanlarla 
yeni etkileşim biçimleri yaratma fırsatı olarak tanımlıyor: Oyun; son 
on yılda oynamayı, izlemeyi ve etkileşimi kapsayan bir deneyim 
hâline geldi. Metaverse, teknoloji ve tüketicilerin oyunlarla nasıl 
etkileşime girdiğinin bir kombinasyonu tarafından yönlendirilen bir 
sonraki aşamayı oluşturuyor. Bu evrim, oyunların birden fazla 
paydaşın temel ürünün ötesinde değer yaratabileceği ve 
yakalayabileceği platformlar hâline gelmesine olanak tanıyor. 
Yayıncılar sanal konserler, sanal moda gösterileri, medya/ürün 
ortaklıkları gibi oyun dışı etkinlikler aracılığıyla yeni deneyimler 
geliştiriyor. Oyun dışı deneyimlerin çekiciliği yüksek; sanal konserler 
gibi şeyler de oyuncu olmayanları cezbedebilir. Bu arada zaten 
oyuncular kimliklerini ifade etmek, sosyal etkinliklere ev sahipliği 
yapmak veya kendi oyun modlarını oluşturmak için oyunları bir 
platform olarak kullanarak Metaverse benzeri deneyimler 
gerçekleştiriyor.

Girişimcilere sesleniş
Yatırımcılar Web 2.0’dan Web 3.0’a geçiş yapmakta olan endüstrinin 
temel unsurlarını tasavvur etmeye çalışıyor. Örneğin Metaverse’ü 
etkin kullanmak için sadece bir cep telefonu mu temel alınacak 
yoksa sanal gerçeklik gözlükleri mi? Önermelerden biri, mobil bilgi 
işlem uygulamalarının yükselişinden yararlanan büyük teknoloji 
platformlarının, bir sonraki bilgi işlem alanı değişimi olarak artık 
artırılmış gerçekliği ön planda tuttuğu yönünde. Bu doğrultuda, 
temel tüketici taleplerini, gelişen tüketim uygulamalarına (oyun, 
avatarlar, spor karşılaşmaları ve konserlere katılma, egzersiz) 
yeniden konumlandırmak, tüketim modellerinde platform birimlerinin 
ekonomik değişimlerini yönlendirecek bir sonraki mantıklı değişim 
gibi görünüyor. Elbette uygulamalar için ek donanım geliştirenlerin 
yanıtı olacak seçenekleri de beklemek gerek. Zira ister fiziksel ister 
sanal olsun, pazarın temel ilkelerinden biri, tüketicinin en kolay ve 
hızlı biçimde girişinin, hareketinin ve orada kalışının sağlanması.
Goldman Sachs’ın raporu küresel dijital pazarın yüzde kaçının sanal 
dünyaya kayacağına dair bir senaryo analizini ve Metaverse’ün 
toplam potansiyel pazarı nasıl genişletebileceğine dair bir 
hesaplamayı da içeriyor: Birleşmiş Milletler’e göre, küresel dijital 
ekonomi 2018’de toplam gayrisafi hasılanın yüzde 15,5’ini temsil 
ediyordu. Buradan hareketle dijital ekonominin payının 2021 
yılına kadar yüzde 16,8’e yükselmiş olduğunu ve 15 trilyon doları 
bulduğunu tahmin eden şirkete göre, dijital ekonominin yüzde 15’inin 
sanal dünyaya kaydığı ve mevcut tahmini seviyelerden yüzde 2,5 
pazar genişlemesinin olduğu kötümser senaryoda 2,6 trilyon dolarlık 
toplam piyasa fırsatı büyüklüğü söz konusu. Dijital ekonominin 
Metaverse’e kayması ve yüzde 25 pazar genişlemesi varsayımına 
dayanan iyimser senaryoda ise bu rakam 12,5 trilyon dolara varıyor. 
Genişleme beklentisi, kullanıcıların sanal deneyimleri sürekli olarak 
benimsemesine ve diğer kategorilere (örneğin fitness, kurumsal 
faaliyetler ve daha fazlası) yaymasına dayanıyor. Bu kullanımlar, 
şu anda toplam potansiyelin yalnızca küçük bir bölümüne karşılık 
geliyor. 

Metaverse’e oyun cephesinden bakarak girişimcilere bazı ipuçları 
sağlayan Newzoo 2021 Trendleri Raporu, Metaverse’ün oyunların 
hem içinde hem de dışında ekonomik olanakların kapısını açacağının 
altını çiziyor. Örneğin dijital konserlere, konuşmalara veya diğer oyun 
dışı etkinliklere katılmak için ödemeler yapılacak; NFT’ler veya oyun 
dışında satılabilen/takas edilebilen kalıcı dijital öğeler kullanılacak; 
blok zinciri ile güçlendirilen oyuncular, oyun ekosistemine 
katkılarından dolayı oyun ödülleri kazanabilecek ve bu ödüller daha 
sonra oyun dışında ikincil piyasalar aracılığıyla gerçek parayla 
takas edilebilecek (NBA Top Shot ve CryptoKitties tarafından 
örneklendirilen NFT öğeleri koleksiyonu, oyuncuların oyun kimliği 
ile etkileşim kurması için yeni bir yol ve bu, oyun oynamayanları 
bile cezbedebilir). Oyun içi sosyal etkinlikleri teşvik etmek için 
tasarlanmış para kazanma mekanizmaları gelişecek. 
Newzoo’ya göre, pazarlama açısından araya giren reklamların 
sürükleyici dünyalara çevrilmesi daha zor olabilir ve bu da yerel 
reklamların büyümesine yol açar. Yerel marka entegrasyonları 
ve etkinleştirmeleri, gerçek ve sanal etkileyiciler ise Metaverse 
pazarlama araçlarının demirbaşları olacak.
Altyapı unsurları gelişse de, bugün birden fazla Metaverse platformu 
arasında birlikte çalışabilirlik için mutabık kalınan standartlar 
belirlenmiş değil. Tüketiciler sanal varlıklarını ve deneyimlerini çeşitli 
platformlar arasında sorunsuz bir şekilde taşımayı ve paylaşmayı, 
geliştiriciler de ilgili platformlar arası araçları özgürce seçmeyi 
beklediği için bu hâlâ kritik bir nokta. Genellikle dağıtım ve uygulama 
beklenenden daha karmaşık ve zaman alıcı olduğundan, somut 
sonuç beklentileri kısa sürede karşılık bulamayabilir.

Şu Metaverse arsaları...
2021 sonlarından bu yana Metaverse internette en çok aranan 
sözcüklerden biri. Altyapısının durumunu hızla geçip neler 
kazandıracağına ilişkin vaatlerde bulunanlar insanlara şimdiden 
Metaverse yatırımlarının bereketini müjdeliyor. Örneğin sanal 
dünyanın arsaları bugünlerde gözlerde ayrı bir ışıltıya neden 
oluyor. Alınıp yerleşime açılan, üzerlerinde konsolosluklar, şirket 
temsilcilikleri kurulan Second Life topraklarının öyküsü çok da 
eski değil. Ama hakkını teslim etmek gerek; bugünün Metaverse 
adı altında oyun şirketlerinin ya da sanal emlakçıların pazarladığı 
parseller NFT gibi sertifikalar yoluyla mülkiyeti tartışılmaz kılan 
güvenlik mekanizmalarına sahip. Nerede? Tabii ki arazi satışı olan bir 
platformda. Ama tek bir platform yok. Üzerinde ister iş kurun ister 
kurmayın, talep elinizdeki arazinin değerini belirleyecek.
Kuşkusuz bugünden felaket tellallığına gerek yok fakat Wired 
dergisinin verdiği bir örneğe bakmakta yarar var. Oyun platformu 
Decentraland’in cazip yönlerinden biri, kullanıcıların oyunda “arazi 
satın almaya” gelebilmeleri. Fakat satın alma süreci biraz karışık. 
Kullanıcılar arazi jetonlarını doğrudan normal parayla değil, 
Decentraland’in Mana adı verilen ve 20 Şubat itibarıyla piyasadaki 
9411 kripto para biriminden biri olan kendi para birimi ile alabiliyor. 
Decentraland Ethereum blok zinciri kullanılarak inşa edilirken, Mana 
fiyatı Ethereum’dan çok daha değişken olabiliyor. 
22 Kasım’da Decentraland’in Fashion Bölgesi’nde 116 parsellik 
“mülk” 618.000 Mana’ya satıldı. Ertesi gün, bir dizi kripto sitesinin 

yanı sıra Reuters ve National 
Post tarafından “tarihin en büyük 
Metaverse arazi edinimini” duyuran 
bir basın açıklaması yayımlandı. 
Bu sırada Mana’nın fiyatı 4,10 dolar 
civarındaydı. İki gün sonra, Mana 
yüzde 41’in biraz üzerinde artarak 
tüm zamanların en yüksek değeri 
olan 5,79 dolara yükseldi ve Mana 
işlem hacmi 11,4 milyar doların 
üzerine ulaştı. Bu durum, arazi 
satışına harcanan 2,4 milyon doları 
çok küçük bir rakama çevirdi. 

Bugünlerde, taşı toprağı altın İstanbul’un özellikle kıyı kesimlerinin bir 
dijital platformda parseller hâlinde satışı, medyada “uzmanların” iştahlı 
anlatımlarıyla kimi zaman şaşırtıcı ölçüde köpürtülüyor. Daha henüz 
tanımında bile kapsamlı bir fikir birliğine varılmamış; hükümranlık 
yapısı, kuralları, hukuku tartışmaya açılmamış bir sürecin getiri 
beklentileriyle yapılan yatırımlar için sadece “kişilerin kendi riskleri” mi 
demeli?

Sonuç olarak...
Bir adım geri çekilelim ve görüş alanımızdaki ana çizgileri 
görmeye çalışalım. İnternetin ortaya çıkışı, daha doğrusu WWW, 
bilgisayar ekranından her yerdeki içeriğe erişmeyi sağlamıştı. Cep 
telefonlarıyla temsil edilen mobil internet ise her yerdeki içeriğe 
her yerden (ve hareket hâlinde) ulaşabilme olanağı getirdi. Görünen 
o ki üçüncü aşamada ya da güncel adıyla Metaverse’de artık ayrı 
teknoloji, platform ve içeriklerden oluşan heterojen yapıdan, bir 
dijital evrene karşılık gelen ve homojenleşme eğilimindeki bir yapıya 
geçilecek. En azından bugünden kısmen görünen bu. 
Bu konuda en mantıklı yaklaşımın ipucunu EpyllionCo’dan Matthew 
Ball’un uyarısında bulmak mümkün: “Metaverse’ün çalışması için 
sayısız yeni teknoloji, protokol, şirket, yenilik ve keşif gerekecek. 
Metaverse doğrudan ortaya çıkmayacak; net bir ‘Metaverse’den 
Önce’ ve ‘Metaverse’den Sonra’ olmayacak; bunun yerine farklı 
ürünler, hizmetler ve yetenekler bütünleştikçe ve birleştikçe zaman 
içinde yavaşça ortaya çıkacak.”
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YENİ DÜNYA

Her ne kadar yazılım ve donanım teknolojileri ilgi çekici 
sıçramalar yapsa da, konunun özü değişmiyor ve iktisat 

kavramlarıyla açıklanabiliyor: Tüketiciyi nasıl bu ekonominin 
içine hızla ve kolayca çekebiliriz? Onun burada eğlenerek 

kalmasını ve para harcamasını nasıl sağlayabiliriz? 
Ve Metaverse örneğinde olduğu gibi, teknoloji de 

üzerine düşeni yapıyor işte...

BUNDAN SONRASI...

YAZI

Ersun Erdinç

WEB 3.0’E GENEL BAKIŞ

İşte Metaverse’ü ortaya 
çıkaran parçaların teknik 
tarifi... Web 3.0 dönemi, tek 
tek teknolojiler tarafından 
değil, klasik bilgisayar 
biliminde arayüz, mantık 
ve veri katmanlarından 
oluşan bir mimari olarak 
bilinen tümleşik bir bilgi 
işlem teknolojileri “yığını” 
ile tanımlanıyor. Web 3.0, 
uzamsal (AR, VR, MR), 
fiziksel (nesnelerin interneti, 
giyilebilir cihazlar, robotik), 
bilişsel (makine öğrenmesi, 
yapay zekâ) ve dağıtılmış 
(Blockchain, Edge) bilgi 
işlem teknolojilerini bir 
araya getiriyor. Bu dört bilgi 
işlem eğilimi, Web 3.0’ın üç 
katmanını oluşturur. 
Uzamsal arayüz katmanı: 
Tipik olarak AR veya VR 
başlıkları, akıllı gözlükler ve 
dijital içeriği ve nesneleri 
görmek, hareket etmek ve 
dokunmak için kullanılan 
dokunsal cihazlar gibi özel 
çevre birimleriyle uzamsal bir 
ortamda gerçekleşen bilgi 
işlem... Uzamsal hesaplama, 
bilgisayarlarla doğal 
olarak, en sezgisel yollarla, 
biyolojimiz ve fizyolojimizle 
en uyumlu şekilde arayüz 
oluşturmamızı sağlar.
Fiziksel arayüz katmanı: 
Sensörler, giyilebilir cihazlar, 
robotik ve diğer nesnelerin 
interneti cihazları dahil olmak 

üzere nesnelere gömülü 
bilgi işlem cihazlarından 
oluşur. Böylece bilgisayarlar 
dünyadaki şeyleri görür, 
duyar, hisseder, koklar. 
Dokunmayı ve hareket 
etmeyi sağlar. Fiziksel bilgi 
işlem, dünyanın her yerindeki 
bilgisayarlarla arayüz 
oluşturulmasına ve bilgi 
alınmasına olanak sağlar.
Mantık katmanı: Akıllı 
sözleşmeler, makine 
ve derin öğrenme, sinir 
ağları, yapay zekâ ve hattâ 
kuantum hesaplama dahil 
olmak üzere insan düşünce 
süreçlerini modelleyen 
ve taklit eden bilgi işlem 
alanı... Fabrikalardaki 
üretimden otonom araçlara 
kadar faaliyetlerin ve 
süreçlerin otomasyonunu, 
simülasyonunu ve 
optimizasyonunu sağlarken, 
aynı zamanda insan karar 
verme süreçlerine yardımcı 
olur.
Dağıtılmış veri katmanı: 
Her biri blok zincirleri gibi 
bilgisayar depolamasının 
bir bölümüne veya uç ve ağ 
hesaplama gibi bilgisayar 
işlemlerine katılan birçok 
cihaz arasında paylaşılan 
bilgi işlem faaliyeti... Uzamsal 
Web için gerekli olan büyük 
miktarda veri depolama ve 
işleme için daha fazla kalite, 
hız, güvenlik ve güven sağlar.
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Kaynak: The Spatial Web, 2019

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark 
Zuckerberg, şirketin Connect 2021 
konferansında katılımcılara şunları 
söylüyordu: “Şu anda markamız tek bir 
ürüne o kadar sıkı bir şekilde bağlı ki, 
bırakın geleceği bugün bile yaptığımız 
her şeyi temsil etmesi mümkün değil. 
Zamanla, bir ‘Metaverse’ şirketi olarak 
görüleceğimizi umuyorum.”

Goldman Sachs'a göre dijital 
ekonominin Metaverse'e 
kayması durumunda pazar 
büyüklüğü 12,5 trilyona kadar 
çıkabilir.

WEB 3.0’E GENEL BAKIŞ


