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Artemis’i hepimiz biliyoruz ama 
bir yenilenme döneminde. Sizi 
tanıyabilir miyiz?

Geçen sene 20. yılını kutladığımız Ar-
temis, banyo yıkanma alanları ürünlerini 
tek çatı altında üretiyor. Sektörde banyo 
yıkanma alanlarında lider konumdayız. 
Ar-Ge & Ür-Ge süreçlerini ve ürün 
tasarımlarını Türk mühendisleriyle 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 

ve 18 ülkedeki yaygın teknik servis ağı 
sayesinde, yüksek müşteri memnuni-
yeti performansına sahibiz. Duş Kabini, 
Küvet, Duş Teknesi, Solid Lavabo, Lineer 
Süzgeç, SPA ve Buharlı Masajlı Duş Sis-
temleri üretiyoruz. Ürünlerimizi Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika ve Ön Asya’da toplam 
29 ülkeye ihraç ediyoruz.

Gün sonunda 
yorgunluğumuzu attığımız, 
kendimizi dinlendirdiğimiz 
alan olan banyolarda 
tercihlerimiz ne yönde?

Banyo yıkanma alanlarında duş ka-
bini modeller son yıllarda ön plana çıktı. 
Sebebi ise yaşamın hız kazanması. Beş 
dakika içinde duş alınıp evden çıkılması 
gereken bir hızda hayat akıyor. Başka 
nedenleri de var tabii… Günümüzde 
evlerin hatta çoğunlukla banyoların 
metrekarelerinin küçülmesi de duş kabini 
kullanımındaki artışı etkiledi. Ancak anne-
ler bu duruma biraz tepkili. Günümüzde 
anneler küvetlerini geri istiyor. Biz de 
annelerimizin bu talebini destekliyoruz. 
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi olarak her 
küvetimizin üzerine kabin uygulaması 
yapabiliyoruz. Çünkü hayatın su ile 

başladığına inanıyor ve yolculuğumuza 
bu şekilde yön veriyoruz. Anneler artık 
banyolarında çocuklarının sağlıklı, hu-
zurlu ve güvenle yıkanabileceği, hatta 
keyifle oyun oynayabileceği küvetlere 
sahip olmayı istiyor.

Artemis olarak sektörde sözü 
geçen bir markasınız, yenilik-
lerinizden bahseder misiniz?

İnovasyonun, yeniliklerin yolu Ar-Ge 
ve Ür-Ge’den geçer ki biz de bu noktada 
kendimizi sektörün en güçlü firmalarından 
biri olarak görüyoruz. İnovatif süreçlerin 
yarattığı fark; duş kabin sistemlerinde 
ayrıca tezgah üstü ve tezgahlı Solid Sur-
face lavabolarımızda kendini gösteriyor. 
Duş kabin, Solid lavabo, duş teknesi, 
küvet, SPA, hidromasajlı duş sistemleri 
ve ürün gruplarında yer alan ürünleri-
mizin tamamı kendi tasarımlarımız. Ürün-
lerimizle birlikte kurum kültürümüz ve 
felsefemizde olumlu yönde yeniliklerine 
devam ediyor. Duyarlı, bizim tabirimiz ile 
mutlu müşterilere odaklanmış, hizmet-
lerini ve servislerini geliştiren, kaliteyi hiz-
metle birleştiren bir marka haline geldik. 
Amacımız, Artemis’i daha güçlü daha 
dinamik ve daha enerjik hale getirmek.

Artemis Genel Müdürü 
A. Kaan Koçulu, markayı 
daha güçlü, daha dinamik 
ve daha enerjik hale ge-
tirmek için çalıştıklarını 
vurgulayarak 20. yıllarında 
annelerin banyo kullanımı 
yönündeki tercihlerinin 
nasıl şekillendiğini, nelere 
dikkat ettiklerini ve yeni-
liklerinin neler olduğunu  
bizlerle paylaşıyor.
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Çocuklardan esinlenerek 
yaptığınız tasarımlarınızın 
özellikleri neler?

Çocuklar küvette vakit geçirmeyi 
sevdikleri gibi gerçek anlamda da 
küvette yıkanabiliyor. Çocuklarımız suyla 
oynamayı çok seviyor. Küvette yıkanırken 
oynadıkları oyunlar ve anneleriyle birlikte 
geçirdikleri keyifli zamanlar çocukları 
mutlu ettiği gibi becerilerine de katkı 
sağlıyor. Ayrıca tasarladığımız ürünlerin 
anti-bakteriyel olması da çok önemli. An-
nelerin bu konuda hem markaya hem 
de ürüne güvenmeleri gerekiyor. Biz de 
üstümüze düşen görevi tasarımlarımız ve ürünlerimizin özellikleri 
ile yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

“Hidromasajlı Solid Küvet” ve 24 karat altın 
malzeme kullanarak ürettiğiniz ürününüz 
“Akrilik Küvet”, UNICERA 2018 Fuarı’nda 
dikkatleri çekti. Özelliklerinden bahseder misiniz?

Solid Surface ile tasarımlarını gerçekleştirdiğimiz ürünler, 
hem estetik yapısı hem de işlevselliği ile ön planda. Öncelik-
le duş teknesi, küvet ve sonrasında lavabo tasarımlarımız ile 
müşterilerimizi mutlu etmeyi hedefledik. Şimdi de dünyada ve 
Türkiye’de yapılmamış olan bir ürünü sektöre, paydaşlarımıza ve 
müşterilerimize sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilen solid, hijyenik yapısı 
ile kullanmayı tercih ettiğimiz bir ham madde. Bunu tasarımla 
birleştirerek geliştirdiğimiz Hidromasajlı Solid Küvetimiz ürün-
lerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Tasarımlarımızın yanında 
aksesuarlarımızda da müşterilerimize değişik renk seçenekleri 
sunuyoruz. Gümüş (krom) ve altın gibi isteklere de rahatlıkla 
yanıt verebiliyoruz. Renk kaplatmalarını çok savunmamakla bir-
likte gerçek bir yapı ile sunmayı tercih ediyoruz. Bu sebep ile 
altın kaplamalarımızı üst seviyeye çıkararak 24 karat altın ile 
müşterilerimizin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz.  Su ile te-
masa geçen ve kullanıcılarımızın vücutlarına temas edebilecek her 
şey bizim sorumluluğumuzda. Sağlıklı ve zarar vermeyen çözüm-
lerle uzun süreli kullanım sağlayacak seçenekler geliştiriyoruz. 

Estetik ve şıklığı 
banyolarında birleştirirken 
ailelerimiz nelere dikkat 
etmeli? Önerileriniz neler?

Banyo yıkanma alanlarında kullan-
mak için seçilen ürünlerin kalitesi ve 
güvenilirliği kadar tasarım ve şıklık da 
büyük önem taşıyor. Estetik özelliği ile 
birlikte aslında ürünün fonksiyonelliği 
kullanım aşamasında bir adım daha 
etkili olabiliyor. Biz ürünlerimizin 
işlevselliği ile birlikte tasarımını bir 
görmekteyiz. “Şık ama uzun süre 
kullanabilir miyim veya kolay te-

mizlenebilecek mi?” gibi sorulara ürünlerimizin özellikleriyle 
cevap veriyoruz. Güven içeren ürünler şık durmuyor hissi artık 
kaybolmaya başladı. Biz Artemis olarak ürünlerimiz ile hem 
güvenli bir hayat hem de banyolarınızı daha çok seveceğiniz 
tasarımlar sunmaya odaklanıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinizle de örnek 
markalardansınız. Neler yapıyorsunuz?

Artemis olarak elimizde bulundurduğumuz imkanları 
en verimli şekilde kullanarak topluma karşı görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Otizmli 
özel bireyleri, emanet olarak kabul ederek onlara sahip 
çıkmak için çalışıyoruz. Artemis Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Burak Koçulu’nun girişimleri ile Sebahat Akşiray 
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin kullanımına tahsis 
edilen arazi üzerinde 16 derslikten oluşan okul binamızda 
2015 yılından beri eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. 
Artemis ailesi olarak banyo yıkanma alanındaki liderliği 
elde ederken değerlerimizden de asla ödün vermiyoruz. 
Değerlerimizden en önemlilerinden biri de “Çevre Dostu” 
olmak. Mottomuzda hayat suda başladı yazımızda da 
ifade ettiğimiz gibi yine hayatın su ile devam edeceğine 
inanıyoruz. Bu nedenle Deniztemiz Derneği ile işbirliği 
içinde deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik 
haline getirerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye 
bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
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mizlenebilecek mi?” gibi

Hayatın su ile başladığına inanıyor ve 
yolculuğumuza bu şekilde yön veriyoruz. 




