


Su - dünyadaki yaşamın 
temelidir ve değeri paha 
biçilemez.

Yıllardır yol gösterici ilkemiz sürdürülebilir su arıtımına 

ulaşmaktır.  Bunun bir sebebi sürekli geliştirilen ürünle-

rimize de yansıyan yenilikçi teknolojilerin kullanımıdır. 

Bir değer sebep ise ekonomik, ekolojik ve özellikle sosyal 

sorumlulukları üzerimize almamızdır.  

Sonneberg, 13 Temmuz 2017



 

 



1997–2017



20 yıl önce bir fikir olarak başlayan şey zamanla bir standarda dö-

nüştü. O zamanlarda MBR tekniğinin atıksu arıtımında ve  membran 

filtrasyonun su arıtımında kullanılması hayal bile edilemezdi. Atıksu 

arıtımına uygun membran sistemleri bulunmamaktaydı. Dolayısıyla 

biz de kendi sistemimizi geliştirdik. 

Son 20 yıldır, RWTH Aachen Teknin Üniversitesi, Berlin Teknik Üniver-

sitesi, Kassel Üniversitesi, Wismar IPT gibi farklı üniversite ve yüksek 

okullarla yürütülen yoğun araştırmalarla membran teknolojisi su ve 

atıksu arıtımı için sağlam ve etkili bir yöntem olarak sürekli iyileştiril-

miştir. Böylelikle MARTIN MBR tekniğinin evsel  ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinde ve denizcilik alanındaki arıtma tesislerinde başarılı 

bir şekilde uygulanabilmesi sağlanmıştır. Dünya çapında 1.000`den 

fazla tesis 40.000`den fazla MARTIN filtre modülleri ile donatılmıştır.

20. yıldönümümüz vesilesiyle tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, 

hissedarlarımıza, sponsorlarımıza ve müşterilerimize firmamıza olan 

bağlılıkları ve güvenleri için teşekkür ederiz. Hep birlikte hedeflediği-

miz yere ulaştık ve gelecekte de başarı ile yolumuza devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu

Eberhard Harms, Daniel Crawford, Mark Grigo

20 heyecan verici yıl.
Güney Thrüngen`de küçük bir firmanın 
uluslararası bağlantılı orta ölçekli bir 
firmaya dönüşmesi.

Mark Grigo, Daniel Crawford, Eberhard Harms (Soldan sağa)
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Verıler.
20 yıllık pozitif ilerleme.
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KAR ARTIŞI (MIL. €) 

2,6 MIL. EURO 2017

CIRO ARTIŞI (MIL. €) 

13,8 MIL. EURO 2017



5 farklı milletten 
Personel.

Dünya çapında 
monte edilmiş 
40.000`den fazla 
membran modülü.

PERSONEL 

ÇALIŞANLARIMIZIN %27`SI KADINDIR.
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25 % Servis

17 % Proje Mühendisi

23 % Üretim

10 % Yapım

14 % Ticari 

  6 % Stajer

  4 % Öğrenci
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KURULUMLAR

53 % Denizcilik - Avrupa

21 % Endüstri - Avrupa

20 % Ortadoğu ve Kuzey Afrika

  2 % Asya

  2 % Antarktik

   1 % Amerika



1997`de, yirmi yıl önce yıldızlı gökyüzünde 

bir farklılık vardı. „HALE-BOPP“ kuyruklu 

yıldızı 1,315 AU ile dünyanın yakınına geldi, 

diğer kuyruklu yıldızların aksine çıplak gözle 

bile iyi görülebiliyordu. Sarı toz kuyruğu ve 

mavi renkteki gaz kuyruğu dünyanın bir çok 

yerinde izlenebilen etkileyici bir gösteriydi 

– Güney Thrüngen`deki Sonneberg`te de  

„HALE-BOPP“ gece boyunca diğer yıldızlar 

gibi net bir şekilde izlenebiliyordu.

Aynı yıl Sonneberg`te  yüksek motivasyonlu 

bir ekip ile yeni bir firma kuruldu. “Sağlıklı 

bir çevre için temiz su” başlangıç sloganıy-

dı. O günden bu yana MARTIN Membrane 

Systems AG (MMS)`nin membran tesisleri 

dünya çapında yenilikçi ve sürdürülebilir 

arıtma konsepti olarak uygulandı ve kabul 

gördü. 

Afet bölgelerinde 
Su Çantası “PAUL” 
ile içmesuyu temini

Alplerde atıksu arıtımı

Lokal atıksu arıtma
tesisleri

Gemilerde atıksu 
arıtma tesisleri

Endüstri

Şehirler ve
belediyeler

Otel ve
Gastronomi

Polar istasyonları

Göz kamaş-
tırıcı bir 
yükselişti.
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HALE-BOPP 
kuyruklu yıldızının yılı.

 

 

Bugün uzaydan dünyaya bakıldığında MAR-

TIN membran modüllerini dünyanın her 

köşesinde bulmak mümkündür. En güneyde, 

Antarktika`da, en yukarda, Matterhorn 

(Isviçre)‘de, Avustralya`da, Kuzey ve Güney 

Amerika`da, Afrika`da ve Asya`da. „CUBE“ 

dünya çapında insanların hayatını kurtar-

makta, sağlıklarını korumakta ve hayat kali-

tesini garantiye almaktadır. “Kuyruklu yıldız 

gibi yükselme” deyişi eski  bir batıl inanca 

dayansa da (eski zamanlarda kuyruklu yıldız-

ların cennete,Tanrılara doğru yükseldiklerine 

inanılırdı) - MARTIN Membrane Systems`in 

ilerleyişi ise pozitif ve etkileyici bir 20 yıllık 

başarı hikayesi, ve bizim MARTIN Memb-

rane Systems AG adına sizleri de davet 

etmekte olduğumuz kutlama için yeterli bir 

sebep oldu.

1997

Sonneberg`te  

firmanın  

kurulumu
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FRIGATE F125



Firmamızca geliş-

tirilen membran 

sistemleri bir 

ultrafiltrasyon 

membranına dayan-

maktadır. Membran, 

belirli delik çapı  

(<0,1 μm) ile küçük 

parçacıkları fiziksel 

olarak sıvıdan ayırır.  

Membran bu maddeleri fiziksel veya kimyasal değişime uğratmadan 

tutar. Dolayısıyla herhangi bir tehlikeli yan ürün oluşmaz.

20 yıldır denenmiş ve güvenilir 
kullanışlı bir sistem.

1997

 › Taucha`da 1. Kentsel atık-

su arıtma tesisi

 › Fregatte F124` te 1. Gemi 

atıksuyu arıtma tesisi

1998

 › Altenberge`de Savunma 

Teknolojisi ve Temini 

Federal Ofisi için pilot 

tesis

KA TAUCHA
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MMS-Tekniği ile donatılmış gemiler  

(06/2017 itibarıyla durum):

121 adet nehirde gezinti gemisi, 47 adet savaş gemisi, 

9 adet süper ve mega yat, benzer sistemli 9 adet kutup 

istasyonu, 10 adet araştırma gemisi, 2 adet büyük feri-

bot, 1 adet kutup yolcu gemisi

Geleceği garantiye almak için MMS partnerleri ile (örn. 

Başlıca nakliye şirketleri) MBR tekniğinin yenilikçi ve 

etkili kullanımını (örn. Büyük yolcu gemileri) sağlaya-

cak araştırma projelerine dahil olmaktadır.

INCE IZGARA RA

BMA ® R-LINE

FLOTASYON SISTEMI (MSF)
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MMS gemi arıtma tesisleri birçok avantajı ve benzersiz özellikleri ile 

dünyadaki en verimli tesislerden biridir. Yeni yönetmelikler yenilikçi 

teknoloji ve know-how ile dilkate alınmış ve uygulanmış olup MMS,  

RheinSchUO / CDNI sertifikasyonunu sağlayan ürünleri piyasaya 

sunan ilk firmalardan biridir. BMA serisi standart sistemler olarak 

farklı gemi tiplerine göre günlük 10 m³ - 100 m³ arası kapasitelerde 

mevcuttur. Bu ürünler ilgili yönetmelik ve şartlara uygundur.

Denizcilikte Kullanım.
Dünya çapında monte edilmiş 200den fazla 
gemi arıtma tesisi ve atıksu arıtma tesisi.1999

 › Dünya çapında gemilerde birin-

ci ince ızgara, günümüze kadar 

300`den fazla monte edildi. 

2001

 › “Maria S. Merian” gemisinde  

1. MBR atıksu arıtma tesisi
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2015 yılında LFM20 modüllerin piyasaya sürülmesi ile 

birlikte büyük tesislerin daha basit ve sağlam dizaynı 

mümkün hale getirilmiştir.

20 m² LFM20 modüller ile yüzey alanı FM6 modüllere 

kıyasla üç katına çıkarılmıştır. LFM modüllerin geliş-

tirilip piyasaya sürülürken mevcut modül tiplerinde 

iyileştirmeler yapılmıştır. CUBE LFM20124 

(EN BÜYÜK FILTRE: 960 m²)

CUBE FM611 

(EN KÜÇÜK FILTRE: 6.25 m²)

ENDÜSTRIYEL TESIS
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2001 yılında Knautnaundorf`daki ilk kentsel MBR atıksu arıtma te-

sisinden sonra birçok kentsel ve endüstriyel (kağıt üretimi, otomobil 

üretimi,mezbaha)  atıksu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilmiş olup 

bu tesisler güvenilir bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir. 

Modüler dizayn sayesinde sistemler ölçeklenebilir ve farklı şartlara 

uygun şekilde adapte edilebilir. 

Membran sistemimizin esas avantajları paslanmaz çelik çerçeve ile 

sağlam yapısı,  stabil formdaki plastik plakaların kullanılması (eğilme 

olmaz) ve membranların termal olarak kaynaklanmasıdır.

Kentsel ve endüstriyel kullanım.
6.25 m² - 960 m² arası filtre alanı.  
En büyük MBR tesisimizin günlük debisi   
5,400 m³`tür.

2001

 › 1. kentsel MBR atıksu arıtma 

tesisi, Leipzig - Knautnaun-

dorf, VRM Döner filtre
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Atıksu Arıtma Tesisi 
Schwägalp 1.278 m 
yükseklikte (2001) 

Atıksu Arıtma Tesisi
Hohtälli  3.273 m

yükseklikte (2004)

Atıksu Arıtma Tesisi  
Matterhorn Glacier Paradise
3.883 m yükseklikte (2008)

Atıksu Arıtma Tesisi 
Monte Rosa Hut  
2.883 m yükseklikte (2009)

2004

 › MS “RheinEnergie” nehir gemisinde 

1. arıtma sistemi (BMA)

 › FM6 filtre modülünün piyasaya 

sürülmesi

2006

 › “Eclipse” Mega-Yatı 

bordasında  1. arıtma 

sistemi (BMA)

 › “Tip 122” fırkateyni  

bordasında  1. arıtma 

sistemi (BMA)

ANTARKTIK
Güney Kutbu

73°

Antarktik İstasyonu 
"Neumayer III", 
Almanya 
2007

Antarktik İstasyonu 
"Troll", Norveç 
2008

Antarktik İstasyonu 
"GARS-O Higgins", 
Almanya
2008

Antarktik İstasyonu 
"Bharati", Hindistan 
2011

Antarktik İstasyonları 
"Davis", "Casey", 
"Mawson", 
Avustralya
2012 – 2014



Rekor kıran.
En uç koşullarda atıksu arıtımı.

2009

 › Çin için 1. MBR 

atıksu arıtma 

tesisi

2007

 › 1. Antarktik Istasyonu 

“Neumayer III”

2008

 › Sonneberg Werkringstraße 10`un 

devralınması

 › Kağıt endüstrisi için 1. MBR sistemi 

MEGA YAT „ECLIPSE“

NEUMAYER-ISTASYONU III, ANTARKTIK

MAT TERHORN GLACIER PARADISE,  ISVIÇRE

MONTE ROSA,  ISVIÇRE
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2015

 › “TOP 100” 

ödülü

2014

 › 20,000den fazla FM modülü

 › 2,000. “PAUL” imal edildi

2009

 › “TOP 100” ödülü

2010

 › “PAUL” 1. kez Şili`de kullanımı

2012

 › Berlin şubesi

 › “Thor” deniz platformunda 1. BMA 

arıtma sistemi

“PAUL” dünya çapında kriz ve afet durumlarında kullanılmak-

tadır. Su çantası mobil olup sırtta taşınabilmekte ve temiz 

içme suyuna erişim imkanı olmadığında veya altyapının hasar 

görmüş olması durumunda insanlara temiz su sağlamaktadır. 

Bugüne kadar 2.000 den fazla  “PAUL” kullanılmış olup 

800.000 kişinin hayatı kurtarılmıştır.  “PAUL” Kassel Üniversi-

tesi ile birlikte DBU desteği ile geliştirilmiştir. 

2011

 › Yetmişin üzerin-

de BMA sistemi 

kullanımda.
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“TOP 100” en yenilikçi orta ölçekli firmalar 

için verilen ödül olup Almanya`daki orta 

ölçekli firmaların yenilik yönetiminin en 

önemli karşılaştırmasıdır.

MMS bu ödülü 2009 ve 2015 de iki kere 

almıştır.

Innovasyon birinci sınıf firmalar için birincil 

önceliğe sahiptir. Son üç yıldır birinci sınıf firmalar satışlarının üçte 

ikisini innovasyonlardan ve yenilikçi iyileştirmelerden sağlarlar. 

MARTIN 2009`da onay mührünü  Baden-Württemberg eyaletinin 

başkanı Lothar Späth`in ellerinden almıştır. 2015`de orta ölçekli 

firmalar için yenilikçi hizmetler ödülünü TV sponsoru ve top 100 

mentoru Ranga Yogeshwar sunmuştur. 

MARTIN Membrane Systems sürdürülebilirliği ve yenilikçilik bir 

arada olan bir firma olarak ödüllendirilmiştir.

Tanınma ve Yenilikler.
Sürekli yenilikçi gelişim için resmi tanınma.
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2015

 › Servis Merkezi Sonnenberg

 › Schwerin yakınındaki Brü-

sewitz`de CUBE filtre serilerin 

imalatının başmalası

 › LFM20 filtre modüllerinin 

piyasaya tanıtılması

2016

 › Dubai Şubesi

 › 1. gezinti gemisi  

“Scenic Eclipse”

2017

 › Ortak Girişim 

Shanghai

 › AQUACUBE`nin 

piyasaya tanıtıl-

ması

 › FM045`in piyasa-

ya tanıtılması

 › 40,000`den fazla 

FM modülü



Son yıllarda MMS büyük yatırımlarla uluslararası pazarlara hazır-

lanmaktadır. CUBE filtreler için Schwerin yakınındaki Brüsewitz`-

deki yeni üretim hattı önemli bir yatırımdı, ancak herşeyin başında 

geleceği güçlendirmek için önemli bir adımdı. Wismar IPT ile birlikte 

geliştirilen yenilikçi know-how ile plastik kısımların üretimi de tara-

fımızdan gerçekleştirilmektedir. Yani tüm pazar ihtiyaçlarına uyum 

sağlayabilmekteyiz. 

Servis ve bakım için 2 saatlik bekleme sü-

resi içerisinde hizmetleri sağlayabilmek 

mecburidir. Bunu sağlayabilmek için iyi 

işleyen bir servis merkezi ve uluslararası 

partner ağı ve servis altyapı kurulmuş-

tur ve genişletilmektedir. Insani yardım 

amaçlı “PAUL” projemizdeki deneyim-

lerimize dayanarak geliştirilen AQUA-

CUBE`nin piyasaya başarılı bir şekilde 

sunulması ve yeni FM045 modülünün 

tanıtılması ile içme suyu arıtımında yeni 

bir alana giriyoruz ve bizim için yeni bir 

pazar segmenti açıyoruz. 

Gelecek için hazırlandı.
Tüm kıtalarda pozitif ilerleme.

2019

 › Asya ve Amerika`ya açılma

BRÜSEWITZ`DE FILTRE ÜRETIMINE 

BAŞLANDI.

AQUA CUBE FM045
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Geleceğe pozitif  
bakıyoruz.

MMS`in ciro ve kar gelişimi istikrarlı ve pozitiftir. Ulusal ve 

uluslararası iş fırsatları yaratmak bizim için önemli bir gö-

revdir. Devam eden yatırımlar MMS`in gelecekte de olduk-

ça cazip bir işveren olmaya devam edeceğini göstermek-

tedir. Bu bağlamda geleceğin görünümü bir rüya değildir. 

Firmamız önümüzdeki 5 yılda büyümeye devam 

edecektir. Amacımız gelecekte de uluslara-

sı bir firma olmanın gereklerini karşı-

layacak şekilde  mevcut lokasyonları 

sürdürürken aynı zamanda geniş-

letmektir. Sonneberg tesisindeki 

yeni dizayn ve lojistik merkezi bu 

büyümeyi yansıtmaktadır.

2017

 › Brno / Çek Cum-

huriyeti Servis 

Merkezi

20
.M

ily
on EUR

15.
Milyon EUR

10
.M

ily
on

 EUR

5.M

ilyon EUR

2020 yılında  
20 milyon Euro 
ciro yapmayı  
hedefliyoruz.



 

 2018

 › Yeni Sonneberg Dizayn ve 

Lojistik Merkezi 

 

2019 2020



Life is good – with clean water                       www.martin-membrane.com


