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UX İSTANBUL 2016 KAPSAMINDA İSTANBUL’U 
ZİYARET EDEN FACEBOOK ÜRÜN GELİŞTİRME 
DİREKTÖRÜ JONAH JONES İLE KULLANICI 
DENEYİMİ TECRÜBELERİ VE TASARIM 
YOLCULUĞU ÜZERİNE KONUŞTUK.

TASARIMIN PSİKOLOJİSİ
THE PSYCHOLOGY OF DESIGN

ATTENDING UX ISTANBUL 2016 WAS 
FACEBOOK’S PRODUCT DEVELOPMENT 
DIRECTOR, JONAH JONES; HE TALKED TO US 
ABOUT HIS EXPERTISE IN USER EXPERIENCE 
AND HIS CAREER IN THE DESIGN INDUSTRY.

Öncelikle kariyer yolculuğunuzu dinleyelim. Sizi 
tasarım dünyasına çeken ilk sebep neydi?
Çocukken film çekmekten, çizim yapmaktan ve sanatla 
uğraşmaktan büyük keyif alırdım. Babam bana bir 
bilgisayar aldıktan sonra programlamayla ilgilenmeye; 
oyun ve grafik tasarımları üretmeye başladım. 
Üniversitede bilgisayar bilimi okuduktan sonra birkaç 
start up projeye katıldım ve programcı olarak çalışmaya 
başladım ama aynı zamanda tasarım da yapıyordum. 
Zaman içerisinde programcılıktan ziyade tasarımla 
meşgul oldum. Google’da çalışmaya başladığımda 
program yazmayı az çok bıraktım. Google Maps’te sekiz 
yıla yakın bir süre çalıştım.

First, I’d like to hear about your career journey. What 
was the very first reason that made you jump into 
design world?
When I was a little kid, I used to love filmmaking, 
drawing and artwork. After my dad bought a 
computer, I started learning programming, making 
games and doing graphics. After I studied computer 
science at the university, I joined several startups 
and started working as a programmer but doing 
some design too. Gradually, my career became less 
programming and more design. When I joined Google, 
I stopped programming; I was on Google Maps for 
nearly eight years.
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Etkinlikteki konuşmanızda psikolojik 
kullanılabilirlik kavramından bahsettiniz. Tasarım 
işlerinizde bu kavramın kullanışına bir örnek 
verebilir misiniz?
Örnek olarak Riff’i verebilirim. Riff, arkadaşlarınızla 
video çekmenizi sağlayan bir uygulama. Özetle, 
misyonumuzun dünyada bir ağ oluşturmak ve insanları 
arkadaşları ve aileleriyle yakınlaştırmak olduğunu fark 
ettik. Video yapmayı kolaylaştıran ve daha az korkutucu 
hale getiren bir uygulama yapmak için farklı yöntemler 
deniyoruz.

Riff’i tasarlarken hangi psikolojik unsurlara 
odaklandınız?
İnsanları zorlayan üç ana unsur vardı: Birincisi izleyici 
kitlesiydi. Facebook’ta yüzlerce arkadaşınız olsa 
da hepsinin videonuzu izlemek istemeyeceğinden 
endişelebilirsiniz. Bu nedenle izleyici kitlesinin 
büyüklüğü bir engeldi. İkinci unsur video kalitesi, yani 
insanların kaliteli videolar izlemek istemesi. Bunun bir 
çözümü insanların daha iyi videolar çekmesine yardımcı 
olmak, diğeri de çok yüksek prodüksiyon kalitesine 
sahip olmayan videolar çekmenin sorun olmadığını 
göstermek. Üçüncü unsursa bağlam; futbolla alakalı bir 
video paylaşıyorsanız pek sorun olmaz çünkü birileri 
daima futboldan bahsediyordur. Ama arkadaşlarınızın 
hiçbiri politikadan bahsetmiyorsa politikayla ilgili bir 
video paylaşmak sizi gergin hissettirebilir. Bu üç konu 
üzerine yoğunlaşıyoruz.

You talked about the concept of psychological 
usability in your speech. Can you give an example to 
this in terms of your design work?
I can give Riff as an example. Riff is an app that lets 
you create videos with your friends. Our mission was to 
connect the world and make people feel closer to their 
friends and family. We’re experimenting with ways that 
we can lower the psychological barriers to make videos 
and make it much less intimidating so that anyone feels 
like they can do it.

What were the psychological elements you focused on 
while designing Riff?
Three main psychological barriers were standing on 
people’s way. The first one is audience; on Facebook, 
you may have hundreds of friends and you might be 
worried that not all of them will want to see your video, 
so the size and diversity of your audience is a barrier. 
The second barrier is the quality; people feel pressure 
to make their video high quality. One way to solve this 
is to help people make a video better, but another is to 
make them feel like it’s okay to post a video that doesn’t 
have an amazingly high production value. The third one 
is context; if you are posting about football, it’s probably 
okay. People always talk about football. But, if none of 
your friends are talking about politics you might feel 
nervous posting about politics. So these are three main 
things that we’re focusing on.

Before Facebook, you were at Google for a long time. 
There, you launched the newest version of Google 
Maps, two years ago. How did you redesign the world’s 
most popular mapping service with the devices of 
future in mind?
We wanted to redesign it in a way that was simple and 
that will work in any possible device. The idea was that 
everybody’s map will be perfectly designed for them, 
so yours is different from mine, different to somebody 
else’s. But nevertheless, it would be on my phone, my 
computer, or my watch, it will be everywhere. So it’s 
more of a product that we designed, not just a user 
interface.

Google Maps is used by literally by everyone in the 
world - so you must find a language that appeals to 
everyone. How did you manage it?
You can go to any country in the world and you 
understand it is a Google Map, but also have enough 
local flavor. So, it is a delicate balance between 
something visually appealing, something simple, 
something that can be used and is familiar to everyone 
in the world. It must also feel locally relevant. 
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When I have some free time in the office and want 
to clear my mind, I open Google Maps, and search 
for places that I want to go. I think it’s a real user 
experience. How did you create that feeling?
I’m happy to hear that! We call what you do virtual 
tourism. If you are using it on desktop, you can tilt down 
into 3D, have the satellite imagery, photos, go on tours, 
etc. It’s very important to give you an immersive view of 
the world, to make you feel like you’re there. Maybe this 
will inspire you to travel in the real world, or maybe it will 
give you the chance to visit somewhere you never can in 
real life. I’m a huge fan of video games and movies so I 
wanted it to feel like as easy to use as a video game and 
as immersive as a good movie. 

Facebook’tan önce uzun bir süre Google’da 
çalıştınız ve iki yıl önce Google Maps’in yeni 
versiyonunu yayınladınız. Dünyanın en ünlü 
haritalama hizmetini geleceğin cihazlarını 
düşünerek nasıl yeniden tasarladınız?
Son derece basit arayüzlü, herhangi bir cihazda 
kullanılabilecek bir şekilde tasarlamak istedik. 
Herkesin kendi tercihlerine göre özel bir haritası olması 
fikrinden yola çıktık ama aynı zamanda telefonunuzda, 
bilgisayarınızda ve saatinizde taşıyabileceğiniz bir 
uygulama da olmalıydı. Yani yalnızca kullanıcı 
arayüzünü göz önünde bulundurarak tasarladığımız bir 
ürün değildi.

Google Maps’i dünyadaki herkes kullanıyor. 
Bu nedenle herkese hitap eden evrensel bir dil 
kullanmak gerekiyor. Bu dili nasıl yakaladınız?
Dünyanın neresine giderseniz gidin Google haritasını 
tanıyabilirsiniz ama tanıdığınız harita aynı harita 
değildir. İçerisinde yeterli derecede yerel unsurlar 
barındıran bir haritadır. Görsel açıdan çekici ve basit, 
dünyadaki herkese tanıdık gelecek ama aynı zamanda 
kişiye özel de hissettirecek bir denge yakaladık.

Ofiste boş zamanım olduğunda ve zihnimi 
boşaltmak istediğimde Google Maps’i açıp gitmek 
istediğim yerlere bakarım. Bence bu gerçek 
bir kullanıcı deneyimi örneği. Bu hissi nasıl 
oluşturdunuz?
Bunu duyduğuma çok sevindim! Yaptığınız şeyin 
adı sanal turizm aslında. Masaüstü bilgisayar 
kullanıyorsanız üç boyutlu bakabilir ya da uydu 
görüntüsünü açabilirsiniz. Fotoğraflara bakıp sokak 
turuna da çıkabilirsiniz. Gerçekçi bir dünya sunmak, 
gerçekten oradaymışsınız hissini verebilmek çok 
önemli. Bilgisayar oyunlarını ve filmleri çok sevdiğim 
için bilgisayar oyunu oynamak kadar kolay, iyi bir film 
izlemek kadar da kitlesel olmasını istedim.




