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1.  INTRODUCTION 

1.1 Design Thinking 

Design Thinking is a process that utilizes emphatic, creative, innovative and 

analytical skills to provide to an established and understood problem. Design 

Thinking is a people-centred process and always keeps the end user in mind. This 

process is a cycle that can be repeated until an effective and efficient solution has 

been produced.  

Design thinking processes can be listed as below: 

 Empathize  

o Understanding the experience and getting into the minds of clients 

and users. 

o Engaging with people and picturing what is wanted/needed.  

 Define 

o Processing and synthesising the findings from Empathize step. 

o Defining the clients/users’ needs and insights. 

 İdeate 

o Focusing on the idea generation with creative thinking. 

o Translating the problems into solutions. 

 Prototype 

o Building for thinking. 

o  Transforming vision into a reality. 

 Test 

o Utilizing feedbacks to make revisions 
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Figure 1  General Design Thinking Process 

1.2 Innovation 

Innovation is formally defined in OECD Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data as: “An innovation is the implementation of a new or significantly 

improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new 

organisational method in business practices, workplace organisation or external 

relations” (2005). In general innovation is finding new ways to do things in 

company, county or in general. Innovation is now recognized as the most important 

element that determines the success of companies in the modern economy. It is 

possible for people to create a value through the implementation of new ideas with 

innovation. 

 

Figure 2 General innovation definition visual 
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1.3 General Information About Start-up 

Dreamerhub community is a group of entrepreneurs who want to develop their 

innovative ideas in collaborative environment with people from different 

backgrounds by using common intelligence, experience, workforce and equipment. 

DTA-SAG project is the first initiative of Dreamerhub group and founded in May 

2016 in İTÜ Çekirdek. Aim of the project is to develop a sea cleaning sportive 

product to keep sea shore clean from solid waste by triggering people to do cleaning 

with sports equipment. 

DTA-SAG start-up has passed İTÜ-Çekirdek preselection and now waiting Tubitak 

to open new call for 1512 Individual Young Entrepreneur Support Program while 

being in contact with several investment companies for future collaborations. 

 

Figure 3 Current phase of start-up 

1.3.1 Team  

Erhan Türkmen: Currently working as a Product Development Engineer at a firm 

that conducts R&D activities in the maritime sector and also continuing his graduate 

education at ITU Shipbuilding and Marine Sciences Faculty, Erhan Türkmen 

undertook ITU Solar Boat captainship duty, In the Solarsplash competition. Erhan 

has undertaken the responsibilities of concept design, mechanical design, analysis 

and production. 

Harun Kemali: Having continued his graduate education at ITU Shipbuilding and 

Marine Sciences Faculty and currently working at a yacht design firm, Harun Kemali 

has won many national and international design competitions. He also worked in ITU 

Solar Boat Team together with Erhan Türkmen. Harun has undertaken the 

responsibility for the preparation of the concept design, design booklets and visual 

preparation for the team. 
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Gonca Kara Demir: Gonca Kara Demir graduated from the University of Sussex 

University in the UK in 2008 and currently has 10 years of experience in R&D 

projects and project management at national and international platforms to create 

financing for our team, create market strategies. 

1.4 Problem Definition and Purpose 

1.4.1 Problem:  

Increasing sea pollution has become a serious threat for both marine ecosystem and 

related to this, human health is effected negatively. Especially plastic waste effect 

marine species directly. Beside that floating waste on water prevents marine plants to 

reach sun light and this causes eutrophication and unpleasant smell onshore. Local 

administrations and non-governmental organizations try to reduce this pollution and 

work for better cleaning services, though any of these activities are not enough for an 

exact solution. 

1.4.2 Objective:  

The project aims to solve marine pollution problem with an innovative eco-friendly 

system which is not required any extra energy sources except man power. This 

system also provides sport facility for user and creates awareness on marine 

pollution. 

1.5 Idea Development and Product 

The idea is emerged from creating a sea and shore cleaning product from solid waste 

which is affordable and easy to operate and install. 

1.5.1 Sea Cleaning Product 

The system consists of 4 main components in general. These are; 

1. A garbage compartment below the sea level where physical wastes are 

collected and stored, 

2. Vacuum system (pump etc.) required to create vacuum effect and purify 

chemical wastes in the water, 

3. Filtration system to remove water from chemical wastes, 
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4. A superstructure which will be placed at the seaside, where the mechanical 

transmission systems are located and sports equipment which people will use. 

 

Figure 4 Initial  prototype for sea-cleaning product 
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1.5.2 Target Market and Users 

The local authorities in coastal cities are the main target group to communicate and 

have an agreement on application and distribution of the product. Another marketing 

strategy is providing national and global companies to show their environmental 

awareness on the product by taking ads and installation on behalf of these 

companies. 

2. DESIGN THINKING METHODS AND IMPLEMENTATION 

2.1 System Map Tool 

The system map is a visual description of the service technical organization: the 
different actors involved, their mutual links and the flows of materials, energy, 
information and money through the system. In this case study, firstly a simple system 
map is formed then user section is studied for design thinking process. 

 

 

Figure 5 A Simple System Map of sea cleaning product 
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2.2 Interview for Empathy 

An interview is a useful tool to understand people’s choices and behaviour that 

people engage in. By understanding the people’s choices one can identify their 

(customers, users etc.) needs and design to meet those needs and innovate for them. 

In this study Stanford D-School’s Interview for Empathy method is used for 

interview preparation. Different questions are written down by brainstorming then 

eliminated and grouped through final question set. 

 

Image 1 Interview questions preparation brainstorming 

 

Image 2 Grouped final questions 
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2.2.1 User Interview 

Survey questions for the first pilot study: 

1-) How often do you come to the shore? 

2-) For what purpose do you come to the shore? 

4-) What are the disadvantages you face on the shore? 

3-) Do you find the coast and the sea clean? 

5-) Do you think that the clean-up works are sufficient? 

6-) What is your knowledge about organizations and activities related to 

environmental awareness? Have you ever participated? 

7-) Do you think you should be involved in such projects? (If yes) How much time 

can you spare? 

8-) How often and how long do you play sports? 

9-) For what purpose do you do sports? 

10-) What sports do you do? 

11-) Where do you prefer to do sports? 

12-) Would you prefer to use sports parks? Why? 

A survey has been done in Caddebostan coast on 10.11.2016 with different people 

which have different age, gender and education background.  

2.2.2 Online Survey 

An online survey will be carried out to reach more people with same question set to 

gain more information. An advantage of the online survey is that people may answer 

questions more freely without feeling obligated to say what feels right in face to face 

communications. 

2.2.3 Possible Outcomes of Interviews and Surveys 

Possible output information from surveys can be listed as below: 

 Clarifying the characteristics of target user group and describing their needs 
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 Understanding on which subjects people show awareness and how much they 

act responsibly 

 Exploring their motivation to do physical exercises and environmental 

cleaning 

 Finding a clue for determining the service system of the product 

 Estimating the frequency of product use 

 Having an opinion about fundamental properties of the product 

 Defining specific areas to place the product. 

2.3 Results of the Surveys and Interviews 

General Participant Information  

 

Figure 6 Age distribution of participants 

 

 

Figure 7 Gender distribution of participants 

 



 10 

 

Figure 8 Education status distribution of participants 

Multiple Choice Questions Results 

 Do you find the seashore clean ? 

 

Figure 9 Participants view about cleanliness of shores 

 For how long and why do you do sports? 

 

Figure 10 Sport activity time distribution of participants 
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Figure 11 Purpose of participants for doing sports activity 

 Which sports do you prefer? 

 
 Where do you prefer to do sports? 
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Open End Question Results: 

 What are negative situations that you face at shores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Discomfort reasons at seaside 

Keywords determined for output from answers in the Coastal Research section: 

Pollution, smell, cigarette stubs, garbage thrown in the sea, crowd, narrow sea 

shore, lack of garbage bins, transportation problem, traffic problem, lack of social 

activities    

 Would you prefer using public sports parks? Why? 

No/I do not use x 30 

 “Hayır. Halka açık olduğu için rahat hissetmiyorum “ 

 “Çok nadiren. Eğlence amaçlı kullandım.” 

 “Çok geç saatlerde geldiğin için genellikle vaktim olmuyor.”  

 “Hayır. Bana hitap etmiyor” 

 “Efektif bulmuyorum” 

 “Sık sık sakatlanmaya sebep verebilecek oldukları için kullanmıyorum” 

-Kirlilik 

-Çöp ve atıklarda birikinti 
olması, yoğun insan 
kullanımından sonra temizlik 
eksikliği 

-Temizlik sorunu 

-Çevre kirliliği 

-Kötü koku 

-Fosseptik kokusu 

-Sigara izmaritleri 

- İstanbul'un farklı yerlerinde 
farklı problemler var. Sahilin ait 
olduğu semtin kültürü bunu 
olumlu ya da olumsuz yönde 
etkilediğini düşünüyorum. 
Çevre kirliliği ise tamamen ayrı 
bir sorun. 

-Çevre temizliğine önem 
verilmemesi 

-Denize atılmış çöpler 

-Çöplerin yola dökülmüş 
olması. 

 

 

 

-Çöp kutularının olmaması 

-Yürüyüş yolu yok, sahil kenarı 
işletmelerini ve çirkin 
yapılaşmayı beğenmiyorum 

-Kayalık oluşu 

-Dar sahil şeridi 

-Sosyal aktivite eksikliği 

-Kıyı işgali 

-Ulaşım zorluğu 

-Aydınlatma yetersizliği 

-Sahipsiz köpekler 

-Trafik ve park sorunu 

-Güzel kıyıların özel işletmeler 
tarafından kapatılması 

-Yol ayırıcı bariyerler, 
düzensizlik 

-Büyük balıkçı teknelerinin 
denizin büyük kısmını 
kaplamaları, sahilde bankların 
azlığı vs. 

-Sahili kapayan işletmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Çingenelerin zorla çiçek 
satması, oturacak bank 
bulamama, bir şeyler almak için 
büfe olmalı  

-Kalabalık olması 

-1 liracılar 

-Nefret suçları 

-Saygısız insanların diğer 
kişileri rahatsız edecek şekilde 
davranması 

-Serseriler 

-Aşırı ısrarcı sokak satıcıları, 
gürültülü gruplar 

-Bazı kesimlerde işletmelerin 
yoğunluğu 

-Kontrolsüz piknikler  

-Eğitimsiz insanlar 

-Balık tutanlar ve ortaları 

-Bisiklet yolunda yürüyen 
insanlar.  
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 “Evet, erişim kolaylığı” 

 “Yürüyüş yapmak, spor aletlerini kullanmak için parklara gidiyorum” 

 “Hayır. Yakınımda yok. Profil kötü olabilir.” 

 “Yakınımda yok. Kullanmıyorum” 

 “Hayır, bakımsız” 

 “Hayır, bana uygun değiller.” 

 “Hayır/sokakta yürümek dışında spor yapmayı sevmiyorum” 

 “Kullanmıyorum, yeterince rahat edemiyorum” 

 “Hayır. Çünkü hijyenik değil” 

 “Kullanmıyorum, Çalıştığım ağırlıklar yok” 

 “Hayır, çünkü yeterli imkânlar tesis edilmemiş oluyor. Açık havada spor 

yapmak her zaman mümkün değil” 

 “Evet, çok zevkli” 

 “Bazen kullanıyorum, aletlerle çalışmak iyi geliyor.” 

 “Hayır, insanların önünde spor yapmayı sevmiyorum, onun dışında aletler 

ilgimi çekmiyor.” 

 “Hayır, ama bence iyi bir şey” 

 “Nadiren, esneme için” 

 “Hayır. Yetersiz donanım ve yerleşim” 

 “Hayır. Çevremde yakında yok.” 

 “Hayır, temiz olduğunu düşünmüyorum” 

 “Kullanmıyorum. Zaten çoğu da kullanılabilir halde olmuyor.” 

 “Guvenli bulmuyorum. Bazen garip tipler oluyor. Ayrıca uzak.” 

 “Dışarıda yürüyüşe çıkınca kullanıyorum. Spor parkları teşvik edici, boş 

bulunca kullanıyorum.” 

 “Kontrol edilebilir değil, genelde dolu oluyor, hijyenine güvenmiyorum, bazı 

hareketler tanımlı değil: yapmamam gereken bir hareketi yaparak veya 

yanlışlıkla fazla zorlayarak sakatlanmaktan çekiniyorum.” 

 “Hayır, kullanırsam kırılacakmış gibi duruyor.” 

 “Hayır. Hijyenik bulmuyorum.” 

 “Hayır, ihtiyaçlarımı karşılamıyor” 

 “Hayır. Yetersiz buluyorum.” 

 “Hayır, cunku cok hantal ayrica yol kenarinda yapilan bu sporlarda 

arabalarin egzos dumanina maruz kaliniyor.”  



 14 

 “Hayır. Çok yapay ve yetersiz geliyor”.  

 “Bir iki kere kullandım, aletler çok istediğim performansı yakalamam için 

yeterli gelmedi”. 

 “Hayır, spor salonu üyeliğim olduğu için” 

 “Hayır, ortalık yerde olduğu ve profesyonel görünmedikleri için.” 

 “Kullanmıyorum, metal + plastik birliği pek hoşuma gitmiyor. Temizlik 

sorunları var.” 

Designation of keywords that are highlighted in content for the creation of a 

proposal for design: 

       Insecurity/Danger                      Inefficient                    Access (ease / difficulty) 

       Hesitate about doing activity in public             Hygiene                

       Material selection and visualization 

2.4 Netnography Study 

User comments from various forums about sports equipment 

Context analysis resultant/highlighted expressions: 

- “Size bir şey danışmak istiyorum. Bu hafta yürüyusten sonra 20 dk falan şu 

parklardaki spor aletlerini kullanmaya basladım. Daha önce bunu kullanan ve 

faydasını gören var mı? Gerçekten bir işe yarıyo mu? Tahminimce yarıyodur gibi 

geliyo ama önceden deneyip de faydasını görmüş biri kendi hikayesini anlatırsa çok 

motive etmi olursunuz beni :) Yorumlarınızı bekliyorum :)” 

- “Parkurda ki aletler işe yarıyor ama spor salonlarındaki aletler kadar 

yaramaz. Fazla bir beklentide olmayın. Eğer hafif geliyorsa daha çok tekrar 

yaparsanız gelişme görürsünüz :)” 

- “ise yariyor tabi, yaptiginiz her hareket fark etmeseniz de ise yarar. ben de 

yuruyusumun ortasinda bazen kullaniyorum aletleri ama ellerimin pislenmesinden 

cok rahatsiz oluyorum, yanimda islak mendil goturuyorum :)” 

- “Hareketleri yavaş ve hitap ettiği bölgenin kaslarını sıkarak yaparsanız 

bence işe yarar. Parktaki spor aletlerinin herhangi bir direnci olmadığı için, 

kendimiz direnç yaratırsak etkisi mutlaka olur. Ben bugün yürüyüşten sonra gittim 
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ama ne yazık ki birçok çocuk kullanıyordu. Boylarına uygun olmayan aletler ile spor 

yapmaları çok sakıncalı. Herhangi bir sakatlık olması kaçınılmaz.” 

- “aslında işe yarayan, ama bir şekilde işe yaramaz hale getirilen 

aletlerdir.oturduğum yerin parkında her yıl yenilenirler, yine de orasından 

burasından gıcırtılar çıkarır hale getirilirler. “ 

-  “en çok ev hanımları tarafından sevilen aletlerdir. kırılıncaya kadar 

inmezler üstlerinden.” 

- “belli bir yaşa kadar sporun s'siyle alakası olmayan, orta yaş ve orta yaş 

üstü insanlar özellikle de kadınlar tarafından tercih edilen spor(?) aletleri. çok fazla 

bir yararı olduğunu düşünmemekteyim…………hadi onu geçtim, kazara düşüverseler 

nerelerinin kırılacağı belli değil. kısacası, tehlikeli bence bu aletler. amaç halkı 

spora özendirmekse, bu, bu şekilde olmamalı diye düşünüyorum.” 

- “çocuklar için tehlikeli arz eden spor aletleridir. kesinlikle ve kesinlikle 

çocuklarınızı uzak tutun. beş gün yaşadığım olayı etkisinden hala kurtulamadım. 

hatırladıkça ellerim titriyor. oğluma yüzbin defa hayır dememe rağmen gene de bu 

aletlerle oynadığında parmağı bu aletlere sıkıştı ve panikle parmağını çekince tırnak 

ve altındaki deri ezildi. kan revan içinde kucağımda en yakın sağlık merkezine 

koşarak götürdüm ordan da hastaneye…” 

- “bilinçsiz kullanımının ani ve/veya uzun vadede yol açacağı kas ve eklem 

sakatlıkları göz önüne alınırsa, muhtemelen fizyoterapist veya ortopedistlere rant 

sağlamak amacıyla konulduğunu düşündüğüm aletlerdir” 

- “mahallelerde halkı bir nebze olsun avutmaya yarayan herhangi kas 

zorluğu yaşatmayan 140 lık 90 lık 60 lık profil borulardan imal edilen talaşlı imalat 

ve lazer kesimde 8 lik ve 5 lik dkp sacla kullanılan aletlerdir imal edecekseniz 

bunlarıda göz önünde bulundurup ona göre bi maliyet çıkarabilirsiniz.” 

- “anneannemi bile spor yapmaya itmis, güzel düsünülmüs, faydali 

aletlerdir.” 

- “bence gayet başarılı olmuş bir projedir... bakıyorum sabahları hanımlar 

gidiyorlar sporlarını yapıyorlar, aralarında sohbet ediyorlar falan. hem ev hanımları 

için de sosyal bi aktivite tarzında oluyor zira gelen kişiler genelde tanıdık yüzler 

olduğundan, zamanla haşır neşir olup sohbete girişiyorlar” 
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- “spor salonuna herhangi sebepten gidemeyen insanlara da spor yapma 

fırsatı yaratılmış oluyor...” 

- “metal yorgunluğunun en son noktasındadırlar.” 

- “çocukların kesinlikle kullanmamaları gereken spor aletleridir. yanlış, ters 

bir kullanımda ömür boyu sakatlığa neden olabilecek her türlü tehlikeye açık bu spor 

aletlerinin üzerinde nedense başıboş bırakılmış onlarca çocuk görmek mümkündür. 

- “mikrop yuvası.  hepatit c'nin dış ortamdaki yaşam süresi göz önüne 

alındığında, bu aletleri kullanırken en azından bir eldiven takılması gerekir.elinizde 

açık yara vs varsa da, en azından yara kapanana kadar, aletlerden uzak durmakta 

yarar var.” 

- “utangaçlıktan yanlarına yakşamadığım aletler. ne bakıyorsunuz yaa :s” 

- “bu kadar amaçsız, gereksiz, salakça bir şey olmasına rağmen allahın 

belası metal yığınları her güzelim yeşil alana kurulmuş durumda.” 

- “oyuncak olma ve halka outdoor egzersiz sevdirme fazını bitirip gerçek 

spora imkan tanıması zamanı gelmiş de geçmektedir... 

edit:  

olması gereken1...                    olması gereken2...           olması gereken3... 

   

elimizde olan1...               elimizde olan2...  

        

” 
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- “memleketimin 40-60 yaş arası teyzelerinin, hadi nebahat gel de biraz 

yediklerimizi eritelim dercesine bir ciddiyetle üzerlerinde tepindikleri ibretlik 

aletler” 

- “bizim firma bir de bunların vücut geliştirenini tasarlıyor şu an. artık 

parklarda tişörtünü evde makasla kesmiş kendine dekolteli atlet yapmış, bacakları 

traşlı erkeklerimizi de göreceğiz nasipse sokaklarda.” 

- “resmen cinayet aletleridir.es kaza ayağın kaysa ağzını burnunu 

kırarsın.ananıza babanıza söyleyin dikkat etsinler.” 

- “az veya çok spora teşvik etmesi açısından iyi olan aletlerdir lakin çok 

tehlikeli ve güvensiz şeyler.” 

- “sanırım tek beğenen benim. bence yürüyüşten sonra kullanmak için işlevsel 

olmuşlar. gerçi aletlerin çoğu basen-bacak çalıştırmaya yönelik ama çok da kötü 

değiller diye düşünüyorum.” 

- “öyle aletler var ki bir çocuk oynarken parmağını koparabilir, kemiği 

ezilebilir... hatta bitanesi var koca demiri 45 dere kaldırıp salabiliyorsun o hızla 

karşısında duran başka bir çocuğun kafaya gelse öldürücü darbe vurur.” 

- “sabah koşu için çıktığımda mekik ve barfiks çekmek için kullanıyorum, çok 

da memnunum.” 

Determining keywords that are highlighted in content for the creation of a 
proposal for design: 

Negative: 

- Insecurity/Danger, ineffective, more suitable for women, more suitable for middle 
age or above, not clean, bad materials,  

Positive: 

+Motivating for doing sports, socializing, useful/functional, not compelling for 
muscles 
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3. RESULTS AND DESIGN BRIEF 

3.1 Radar Chart: 

On Online Survey and Netnography study results, 5 or more repetitions were marked 

and grouped with different colours to determine the criteria that the users indicated 

importance on. The Radar Chart was prepared according to these criteria. 

Safety x 13, Effectiveness x 18, Hygiene x 7, Feeling uncomfortable x 6, 
Material/Design x 6 

 

Figure 12 Radar chart of results 
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3.2 Results and Recommendations for Design:  

Recommendations for final designs are listed below from most important to least 
important: 

 

 It is necessary to develop the products/systems which will be designed to 

attract the attention of various genders and ages. Therefore, more than one 

final product needs to be designed for people doing different sports with 

different difficulty level for various purposes. 

 Safety of the sports equipment is genuinely important for most users. 

Description about how to use the equipment must be indicated and general 

warnings should clearly be seen on the final products. 

 Hygiene is a general concern of many people who would like to use public 

sport parks. Stain-proof and bacteria free coatings may be applied on final 

products. General cleaning should be done by service personal and public 

should be informed about these practices.  

 Single or multiple installations needs to be done in different places on shore. 

By applying this scheme people who like be social can utilize multiple 

installed parks and people who likes to work-out alone can enjoy more 

covered/closed parks from public eyes. 

 Interesting and variable solutions can be supported by campaigns and public 

relations that will encourage people who are not doing sports or that will 

allow them to interact. 

 Security of the public areas is another general concern of many people. Thus 

these new sports parks installed with sea cleaning sport products can be 

monitored with CCTV and guarded with security officials for example during 

night times. 
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3.3 Planned Further Studies: 

 Semantic differential method: To measure people's taste and design 

expectation through a questionnaire. 

 Focus Group: The study of design development by giving the 

obtained data to the chosen designer group of several people. 

 Interview in summer to gain more data and insight about people’s 

general behaviour and thoughts. 

 Interviewing the project with other stakeholders. 
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