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WPP'nin Metaverse ve Daha Fazla Akademi Podcast'ine hoş geldiniz! 

Bu fragmanda Sara Robertson (Global VP, Xaxis'te Disruption), Andy Hood (WPP'de Gelişmekte Olan 
Teknolojiler Başkan Yardımcısı) ile podcast serisinin hedefleri ve beklentileri hakkında sohbet ediyor. 

Gündelik ve eğlenceli tartışmaları, dizinin bir taslağını ve bir tersin  #Me gibi bazı yeni 

terminolojinintanıtımını sağlar. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz! Umarız bu bölümü beğenirsiniz.  Lütfen başkalarıyla "paylaşın" ve her 

yeni bölümden haberdar olmak ve sohbete Twitter Toplulukları Sayfamızda devam etmek için bizi 

"Takip Edin" Yaratıcı Dönüşüm Ajansı WPP hakkında daha fazla bilgi için buraya  

tıklayın. 

#StayClassyMetaverse 

 

00:00:04 

Stephan Pretorius: Herkese iyi günler. Benim adım WPP'nin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Stephan 

Pretorius ve bugün sizi WPP'nin Metaverse and More Academy Podcast'ine davet etmekten mutluluk 

duyuyorum, burada WPP ağından uzmanlarla ve endüstriden özel konuklarla çok çeşitli metaverse ve 

Web3 ile ilgili konuları tartışacağız. Hem yerleşik kavramları ele aldığımız hem de bu alandaki yeni 

gelişmeleri izlediğimiz için, bu serinin bilgilendirici ve ilham verici olmasını umuyoruz. Bizimle yolculuğa 

çıktığınız için teşekkür ederiz. Lütfen arkanıza yaslanın ve Metaverse ve Daha Fazlası hakkında heyecan 

verici bir tartışmanın tadını çıkarın. 

00:00:40 

Sara Robertson: Merhaba ve yepyeni podcast'imiz Metaverse and More'un sıfır bölümüne hoş geldiniz. 

Ben ev sahibiniz Sara Robertson'ım ve bu yeni alan hakkında daha fazla bilgi edinme yolculuğunda size 

rehberlik etmekten heyecan duyuyorum. WPP'de Gelişmekte Olan Teknolojilerden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı olan bugünün konuğu Andy Hood ile buradayım ve bu metaverse çılgınlığının neyle ilgili 

olduğuna dalacağız. Merhaba Andy. 

00:01:08 

Andy Hood: Hey Sara, nasılsın?! 

00:01:09 

Sara Robertson: İyiyim. Neler yapıyorsun? 

00:01:11 

Andy Hood: Çok iyiyim. Bu, son 18 ay içinde üzerimizde başlatılan çılgın bir alan. 

00:01:17 

Sara Robertson: Zuck, Meta duyurusunu yaptığından beri patlayıcıydı  . Müşterilerimizin konuşmak istediği 

tek şey bu. 
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00:01:26 

Andy Hood: Kesinlikle, ve bu oldukça kafa karıştırıcı bir patlama olabilir.  Peki bu podcast serisiyle ne 

yapmak istiyoruz? 

00:01:36 

Sara Robertson: Pek çok farklı insandan çok fazla ilgi var. Müşterileri, kreatifleri ve ajansları, grup içindeki 

farklı insanları tanıyorsunuz. Hepsi metaversin ne olduğunu, nereye gittiğini bilmek istedi. Neden 

önemlidir? Ve uzmanlıkları hakkında sorgulayabileceğim bazı uzmanların katılmasını, bu konuda insanlarla 

daha fazla bilgi paylaşmaya çalışmasını umuyorduk. 

00:02:01 

Andy Hood: Kulağa oldukça iyi geliyor, ama biliyorum ki, ağın dört bir yanından birçok şey hakkında çok 

şey bilen birçok uzmanınız olmasına rağmen, birçok şey hakkında çok şey biliyorsunuz. Bana bu alandaki 

geçmişinizden biraz bahsedin. 

00:02:15 

Sara Robertson: Tabii, demek istediğim, kendimi bir uzman olarak adlandırmam, çünkü tüm bu alanın o 

kadar ortaya çıktığını düşünüyorum ki, henüz hiç kimsenin gerçekten her şeyi bilmediği kadar az uzman 

var; hala anlamaya çalışıyoruz. Ama belki de yaklaşık iki yıl önce DeFi Yaz adında bir şey vardı  . Bunu duyan 

var mı bilmiyorum. Ancak DeFi Summer, merkezi olmayan finansın bir patlamasıydı ve herkesin 

konuşabileceği tek şey akıllı sözleşmeler ve kripto para birimleriydi. Ve mühendislik alanında bir geçmişim 

var. Tüm hayatım boyunca bir kodlayıcı oldum, bu yüzden akıllı bir sözleşmeyi nasıl kodlayacağımı 

öğrenecek gibiydim ve bu bir buzdağının görünen kısmı gibiydi. Biliyorsun, önce akıllı sözleşmeleri 

öğrendim ve sonra blok zincirleriydi ve sonra NFT'lerdi ve sonra NFT'lerden, metaverse'lerdi ve kazanmak 

için oynadım ve sadece, aman tanrım, tavşan deliğinden aşağı iniyorsunuz ve öğrenecek çok daha fazla şey 

var. Bu yüzden şu anda bu yolculuğa yaklaşık iki yıl kaldım. 

00:03:15 

Andy Hood: Ama bu harika çünkü çok vahşi ve radikal bir alan ama aslında  onun içindesiniz. NFT'leri 

basıyorsunuz, akıllı sözleşmeler yazıyorsunuz, dışarıda insanlarla bunun nasıl yapılacağı hakkında 

konuşuyorsunuz ve sonra gerçekten gerçekleşmesini sağlıyorsunuz ve bu  aktif ve dahil olmak için 

gerçekten önemli. 

00:03:32 

Sara Robertson: Evet, şey, önce ben bir oyuncuyum, yani aşk VR'si. Beat Saber'da eziyorum ve ikinci sağda 

bir kodlayıcıyım. Bu yüzden teknolojiyi ve bu paradigma değişimlerini ve nereye gittiklerini seviyorum.  Bu 

yüzden, bir oyuncu ve yaratıcı olmanın bu perspektifinden, bu tür konuşmalar yapmak için gerçekten ilginç 

bir yer olduğunu düşünüyorum. 

00:03:57 

Andy Hood: Ve dediğiniz gibi, WPP ağının etrafında birçok insan var; beceri setleri ve yetenekler çılgınca 

çeşitlidir ve bunun tüm farklı alanlarında uzmanlık vardır. Oldukça ilginç bir konuşma yapmak için setiniz 

gibi geliyor  . 
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00:04:13 

Sara Robertson: Evet, şey, sen benim ilk kişimsin, umarım bu konuşmayı ilginç hale getirebiliriz. 

00:04:18 

Andy Hood: Göreceğiz, biliyorsunuz. Dışarıda dinleyen herkes için, bu dizinin size kendi alanında uzman 

birçok insanla getirileceğini, aynı zamanda alanda çok bilgili ve aktif biri tarafından barındırılacağını 

söyleyebilirsiniz. 

00:04:33 

Sara Robertson: Evet, açıkçası Immersive Worlds (Sürükleyici Dünyalar) ve biraz da herkesin çok 

heyecanlandığı VR hakkında büyük metaverse konusunu ele almayı umuyoruz. Ama aynı zamanda 

blockchain 101 ve NFT'nin 101'inden geçmek ve insanların bu Web3 bileşenlerinin geri kalanının 

gördüğümüz bu meta dize itişine gerçekten nasıl uyduğunu anlamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu 

sadece Ready Player One değil, bir dizi teknoloji, değişim ve deneyim. Bu yüzden, AR anlayışımda oldukça 

yeni bildiğiniz AR hakkında bir şeyler bilen misafirlerimiz var.  Bu yüzden bunun için heyecanlıyım. 

Sürükleyici dünyalar için konuğumuz sizsiniz. Bunu araştırmak için sabırsızlanıyorum, evet ve metaverse'in 

ne anlama geldiği etrafında dönen bir avuç başka ilginç konu. 

00:05:29 

Andy Hood: Bu ilginç, değil mi? Çünkü, hepsi çok bağlantısız, kendi kendine yeten alanlar gibi görünse de, 

meta dize konuşmasının türü, hepsinin bazı noktalarda kesiştiği anlamına gelir. Sanal dünya ticaretine 

bakıyorsanız, NFT'leri içeren sanal dünyaların bazılarında, blok zincirini içerir. Tüm bunları bir araya getirir 

ve  her birinin biraz anlaşılmasının, onlarla iletişim kurabilmek ve etraflarında doğru bir şekilde fikir sahibi 

olmak ve strateji oluşturmak için bir gereklilik olduğu anlamına gelir. 

00:06:04 

Sara Robertson: Evet ve biliyorsunuz, bir metaversin ne olabileceğine dair klasik vizyon, gerçek evrenin bir 

tür dijital kopyasıdır.  Yani "meatverse"imizde yaptığımız her şey, bilirsiniz, alışveriş yaparız, ediniriz, bir 

şeylere sahibiz, arkadaşlarımız var, topluluklarımız var; Metaverse'deki bu tür faaliyetler için korelasyonlar 

bulmak, NFT'nin bir şeylere sahip olmanıza izin vermesi, blok zincirlerinin işlem yapmanıza izin vermesi 

gibi bazı temel değişiklikler gerektirecektir. Yani evet, metaverse sadece gözlerinizle gördüğünüz şey değil, 

oradayken yapabileceğiniz her şeydir. 

00:06:43 

Andy Hood: Kesinlikle, ve "meatverse" kesinlikle yeni favori cümlem. 

00:06:49 

Sara Robertson: Sadece twitter'da kullandım. Bunu ilk kez yüksek sesle söylüyordum ve biraz rahatsız 

ediciydi. 

00:06:54 

Andy Hood: Mükemmel, mükemmel, "et ayetini" güçlendirin. Peki insanlar bunu nereden ele 

geçirebilecekler? 



WPP Metaverse ve Daha Fazla Akademi Podcast'i 

1. Sezon, 0. Bölüm 

Treyler 

00:07:02 

Sara Robertson: Yani her şeyden önce Spotify'da yayınlayacağız ve sonra bilmiyorum. Oradan bizim için 

başka hangi dağıtım kanallarının mevcut olduğunu göreceğiz. 

00:07:12 

Andy Hood: Yani paylaşın, abone olun, beğenin, derecelendirin, inceleyin, takip edin. 

00:07:18 

Sara Robertson: Beğen düğmesini parçala. 

00:07:18 

Andy Hood: Her biri doğru. Tam! Aynen öyle! Serin! 

00:07:22 

Sara Robertson: Bugün Metaverse and More'da bize katıldığınız için teşekkür ederiz ve unutmayın, klas 

metaverse kalın! 

00:07:27 

Stephan Pretorius: WPP Metaverse and More Academy podcast'ini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone 

olmayı unutmayın, böylece gelecekteki bölümleri kaçırmazsınız. Yaratıcı Dönüşüm Şirketi WPP hakkında 

daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizi wpp.com adresinden bulun veya newbusiness@wpp.com bir not 

gönderin. Bugün için bu kadar. Sizi metaverse'de görmeyi dört gözle bekliyoruz. 

 

 


