BATI ANADOLU GRUBU’nun temelleri, 1966 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan Batı Anadolu
Çimento Sanayii A.Ş. ile atıldı. Grubun ilk şirketi olan BATIÇİM hızla büyüyerek, kısa sürede Türk Çimento
Endüstrisi’nin en güçlü işletmelerinden birine dönüştü. İlerleyen yıllarda faaliyet alanlarının
çeşitlenmesiyle BATI ANADOLU GRUBU grup şirketleriyle birlikte bölgenin en önde gelen kuruluşlarından
biri haline geldi. Bugün BATI ANADOLU GRUBU çatısı altında “sorumlu sanayicilik” misyonuyla;

BATI ANADOLU GRUBU, faaliyet gö sterdiği bö lgelerden
kazandıklarını bu bö lgelerle paylaşma bilinciyle eğitim, sağlık,
çevre ve kültür konularında topluma katkıda bulunmayı temel ilke
olarak benimsemektedir.

• BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
• BATISÖKE Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
• BATIBETON Sanayi A.Ş.
• BATIÇİM Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
• BATIÇİM Enerji Toptan Satış A.Ş.
• BATILİMAN Liman İşletmeleri A.Ş.
• ASH PLUS Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. “hazır beton, agrega, uçucu kül, elektrik enerjisi
üretimi ve liman işletmeciliği“ alanlarındaki faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.
BATI ANADOLU GRUBU’na bağlı tüm şirketler, kuruldukları ilk günden bu yana kendi sektörlerinde örnek
birer kurum olma sorumluluğunu taşımakta ve tüm çalışmalarına “koşulsuz müşteri memnuniyeti” hedefine
erişmek üzere bu vizyonla yön vermektedir.
Grup aynı zamanda faaliyet gösterdiği bölgelerden kazandıklarını bu bölgelerle paylaşmanın gerekliliğinin
bilincinde; eğitim, sağlık, çevre ve kültür alanlarında topluma katkıda bulunmayı temel ilkelerinden biri
olarak benimsemiş ve pek çok önemli projeye imza atmıştır.
1986 yılında İzmir - Bornova’da Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu, 1995 yılında Batıçim İlköğretim
Okulu, 2007 yılında ise Aydın - Söke’de ise Batısöke Çimento İlköğretim Okulu öğretime açılmıştır. Grup
bölgenin zengin tarihinin gün ışığına çıkmasına katkıda bulunmak amacıyla Aydın - Germencik’teki Magnesia
Antik Kenti Kazı Çalışmaları’na da 20 yıldan bu yana katkıda bulunmaktadır.
Bugün üstün standartlarla donatılmış tüm fabrika ve tesisleri, ürün geliştirme çalışmaları, teknoloji
yatırımları, yarattığı istihdam, ihracat geliri ve ödediği vergiler ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan
BATI ANADOLU GRUBU, Ege Bölgesi’nin lider gruplarından biri olmanın gurur ve mutluluğu ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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BATI ANADOLU GRUBU Yönetim Binası
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BATIÇİM olarak güvenli yapıların inşa edilmesine katkıda bulunuyor;
yarattığımız işgücü, sağladığımız katma değer ve gerçekleştirdiğimiz
ihracat ile ülke ekonomisinin yapı taşları arasında yer almanın gururunu
yaşıyoruz.

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 1966 yılında, yüzde 100 Türk sermayesi ile kuruldu. Grubun
ilk şirketi olan BATIÇİM hızla büyüyerek, kısa sürede Türk Çimento Endüstrisi’nin en güçlü işletmelerinden
birine dönüştü.
Yarım asıra yaklaşan süreçte tüm faaliyetlerini “önce kalite” anlayışı ile sürdüren BATIÇİM, 1986 yılında
inşaat sektöründeki artan beton ihtiyacını karşılamak ve daha üstün yapı standartları elde etmek üzere hazır
beton kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla BATIBETON markasını hayata geçirdi. 1993 yılında satın alınan
BATISÖKE Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ve 1998 yılında Burdur’un Çavdır İlçesi’nde devreye sokulan
tesisler ile Güney Ege ve Batı Akdeniz’deki üretim kapasitesi ve pazar payı artırıldı.
1995 yılında halka açılan ve o tarihten itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören BATIÇİM kusursuz hizmet
anlayışı ile Türkiye’nin çimento ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamakla kalmayarak, uluslararası
pazarlarda da güven duyulan ve tanınan bir kuruluş haline gelmiştir.
Üretimde Üstün Teknoloji, Çalışana ve Çevreye Saygı
Günümüzde dünya pazarlarında çimento ve klinker ürünlerinde aranan bir marka olan BATIÇİM’in yıllık
klinker üretim kapasitesi 1.400.000 ton, yıllık çimento üretim kapasitesi ise 1.800.000 tondur. Ürünlerinde
üstün kaliteyi uzman teknik kadrosu, dünya standartlarındaki üretim teknolojisi ve üretimin her aşamasında
uygulanan etkin kontrol sistemi ile garanti altına alan BATIÇİM “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” konularındaki
duyarlılığı ve sorumluluk bilinci ile de örnek bir kuruluştur. BATIÇİM’in tüm tesisleri TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahiptir.

06

BATIÇİM Çimento Fabrikası
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Cumhuriyetimizin ilk çimento fabrikalarından olan
BATISÖKE; zorlu bir çalışma gerektiren Sülfata
Dayanıklı Çimento üretmektedir.
19 Ekim 1993 tarihinde BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından satın alınan üretim tesisinin
temelleri 1955 yılında atıldı. Yaş sistem teknolojisi ile hizmet veren tesisin faaliyete geçtiği ilk yıl kapasitesi
yıllık 85.000 ton olarak gerçekleşti.
Ege Bölgesi’nde yaygın ve daha aktif hizmet verebilmek amacıyla;
• 1994 yılında 425.000 ton/yıl çimento öğütme kapasiteli 4 No’lu Çimento Değirmeni
• 1997 yılında 1.000.000 ton/yıl klinker kapasiteli Entegre II. Klinker Üretim Hattı, 950.000 ton/yıl çimento
öğütme kapasiteli Çimento Değirmeni 5, Paketleme Tesisi
• 2002 yılında 375.000 ton/yıl çimento öğütme kapasiteli Çavdır Öğütme ve Paketleme Tesisi
• 2012 yılında VCS (Verified Carbon Standard) sertifikasına sahip 5,5 MWe gücünde
Atık Isı Elektrik Üretim Santrali (WHR)
• 2015 yılında 1.150.000 ton/yıl çimento öğütme kapasiteli Roller Press Tesisi devreye alınarak üretime
başlamıştır.
Bugün klinker üretim kapasitesi yılda 1.000.000 tona ulaşan BATISÖKE’nin ürün yelpazesi içerisinde
Portland klinkeri, sülfata dayanıklı klinker, Portland çimentoları, katkılı çimentolar ve sülfata dayanıklı
çimento yer almaktadır. Söke Tesisi’ndeki çimento öğütme kapasitesi yılda 1.890.000 tona, Çavdır Öğütme
ve Paketleme Tesisi’ndeki çimento öğütme kapasitesi ise yılda 392.000 tona ulaşmıştır. BATISÖKE’nin tüm
tesisleri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001
OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’ne
sahiptir.
BATISÖKE üretimini çevre dostu ve doğal kaynak kullanımının en üst seviyede dikkate alındığı şartlarda
gerçekleştirmek amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. 1.600.000 ton/yıl klinker kapasiteli Entegre III.
Klinker Üretim Hattı, 1.750.000 ton/yıl çimento öğütme kapasiteli Çimento Değirmeni 6 ve Paketleme
Tesisi yatırımına başlamıştır. Borsa İstanbul’da 2000 yılından itibaren işlem gören BATISÖKE, faaliyetlerini;
profesyonel ekibi, kusursuz hizmet anlayışı ve çevre dostu üretim tekniğinden aldığı güç sayesinde başarıyla
sürdürmektedir.
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BATISÖKE Çimento Fabrikası
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BATIBETON, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza
yaşanacak güvenli yapılar ve temiz bir çevre bırakma
bilinci ve görevi ile çalışmaya devam etmektedir.

BATIBETON, inşaat sektöründe artan beton ihtiyacını karşılamak ve daha üstün yapı standartları elde etmek
üzere, hazır beton kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından
1986 yılında kuruldu. BATIBETON markalı hazır betonlar, Ege Bölgesi’nde yerleşik 18 hazır beton tesisinde
üretilmektedir. BATIBETON’un deneyimli ve profesyonel ekibi bölgenin en güçlü araç filosu ile müşterilerin
hazır beton taleplerini yerinde ve en kısa sürede karşılamak üzere çalışmalarını titizlikle yürütür. Filosundaki 50
mobil pompa ve 180 transmikser ile hizmet kalitesinde önemli başarılara imza atmıştır. 1 Ocak 2016 tarihinden
itibaren BATIBETON Sanayi A.Ş. şirketi ile hazır beton faaliyetine devam etmektedir.
Tüm tesislerde TS EN 206 ve TS 13515 Beton Standartları’na uygun yapılmakta olan hazır beton üretiminde
kalitenin sürekliliği, eğitimli personel tarafından yönetilen ve en son teknolojiye sahip olan merkez laboratuvar
sayesinde sağlanmaktadır. BATIBETON insana verdiği değerin ön planda olmasının bir göstergesi olarak
kaliteli, güvenilir ve yapıya özel çözümler sunar. BATI ANADOLU GRUBU hazır beton üretiminde 2.500.000 m3
kapasiteye sahiptir. BATIBETON ürettiği betonlarla bölgenin en önemli ve en özel projelerinin beton tedarikçisi
olmuştur.
Üretimin her aşamasında kalite ve güvenlik
BATIBETON hazır betonun üretiminden teslim sonrasına kadar verdiği hizmetin her aşamasında kaliteyi,
güvenliği ve iş sağlığını ön planda tutmaktadır. BATIBETON altında faaliyet gösteren tüm tesisler TS EN
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 OHSAS İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. BATIBETON, THBB tarafından düzenlenmekte olan iş
sağlığı güvenliği ve çevre yarışmalarında ödül alarak başarısını kanıtlamıştır. Bölgede ürün kalitesi ile anılan
BATIBETON tasarımlardaki önemli çalışmalarla karbon ayak izinde de önemli kazanımlar sağlamıştır.
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BATIBETON Doğa
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BATIENERJİ serbest tüketicilere sunduğu uygun
fiyatlar ile bireysel ve kurumsal müşterilerinin elektrik
enerjisi giderlerini azaltmayı ve kurumsal
müşterilerinin iş performansına katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.
BATI ANADOLU GRUBU bünyesine 2007 yılında katılan BATIENERJİ, Isparta ve Düzce illerinde bulunan
toplamda 68,8MW kurulu güce sahip Kovada 1, Kovada 2 ve Hasanlar hidroelektrik santralleri ile üretim
faaliyetlerini sürdürmektedir. BATI ANADOLU GRUBU şirketlerinin yanı sıra, özel sektör ve son tüketiciye
de hizmet sunan BATIENERJİ yılda ortalama 115.000.000 kWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir.
BATIENERJİ stratejisine ülkemiz enerji piyasasının önemli ve kalıcı oyuncularından biri olma hedefiyle yön
vermektedir.
Her zaman tüketicinin yanında
BATIENERJİ serbest tüketicilere sunduğu uygun fiyatlar ile müşterilerin elektrik enerjisi giderlerini azaltmayı
ve iş performanslarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Portföyünde 51 ilden serbest tüketicilerin yer
aldığı BATIENERJİ, deneyimli ve uzman danışman kadrosuyla; abonelerine kusursuz hizmet verebilmek için
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü
Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma amacıyla, enerji sektöründeki tüm yenilikleri yakından
izleyen ve yeni nesil uygulamalarda öncülük yapan BATIENERJİ, yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi
üretmek amacıyla hidrolik, rüzgâr ve güneş enerjisi alanlarında girişimlerine devam etmektedir. Şirket EPDK
nezdinde 3 adet rüzgâr enerjisi santrali ön lisans başvurusuna ek olarak, yeni yatırımlara hazırlık amacıyla
2 ayrı sahada rüzgâr ölçümlemeleri gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ilk güneş enerjisi test tesisini kuran
BATIENERJİ’nin 4 ayrı proje sahasında lisans başvurularına hazırlık kapsamında güneş ölçümlemeleri de
devam etmektedir.
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BATIENERJİ Enerji Santrali
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BATI ANADOLU GRUBU bünyesine 2006 yılı itibariyle katılan BATILİMAN, İzmir şehir merkezine 59 km
mesafede Aliağa Nemrut Körfezi’ndeki Çakmaklı Köyü’nde bulunmaktadır. Bölgedeki tüm merkezlere yakın
mesafede olan BATILİMAN, karayolu ve liman sahasına kadar gelen demiryolu hattı ile stratejik bir konuma
sahiptir. Bu özelliği ile müşterilerine ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir avantaj sağlayan liman,
iskelenin arkasında yer alan 100.000 m2’lik geri sahası ve limana 3 km mesafedeki 67.000 m2 ’lik antrepo ve
geçici stoklama hizmeti sunan sahaları ile yük sahiplerine nakliye konusunda da zaman kazandırmaktadır.

BATILİMAN, müşterilerine modern liman ekipmanlarıyla 7 gün /
24 saat genel kargo, dökme yük, proje kargo ve her türlü
karışık yük elleçlemesi ile depolama hizmetleri
sunmaktadır.

BATILİMAN’ın uzman kadrosu haftanın 7 günü 24 saat boyunca modern liman ekipmanlarıyla genel kargo,
dökme yük, proje kargo ve her türlü karışık yük elleçleme ile depolama hizmetleri vermektedir. Bugün yılda
toplam 6.000.000 ton yük elleçleme kapasitesine sahip olan limanda, ISPS “Uluslararası Gemi ve Liman
Tesisleri Güvenlik Kodu” uygulanmakta olup, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
güvenliği onaylanmış limanlar kapsamında 24 saat yüksek standartlarda güvenlik ve kontrol sağlanmaktadır.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren BATILİMAN Liman İşletmeleri A.Ş. şirketi ile faaliyetlerini sürdürmekte olan
BATILİMAN’da; yapılmakta olan iskele uzatma, genişletme ve depo yatırımı ile hizmet verilebilecek gemi
uzunluğu 186 m’den 290 m’ye, toplam yıllık elleçleme kapasitesi ise 10.000.000 tona çıkacaktır.
Depolama
Limana yaklaşık 3 km mesafede bulunan BATILİMAN Lojistik Merkezi içerisinde, her birinin alanı 1.350 m2
olan 6 adet kapalı depo, her birinin alanı 1.250 m2 olan 15 adet kapalı ve yaklaşık 29.500 m2 açık depolama
sahası ile A Tipi Genel Antrepo statüsünde depolama hizmeti verilmektedir.
Tüm merkezlere yakın stratejik konumda olan				
BATILİMAN’ın Karayolu ve Demiryolu Mesafeleri:
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Karayolu (km)

Demiryolu (km)

BATILİMAN - İzmir			

59

57

BATILİMAN - Manisa			

59

59

BATILİMAN - Balıkesir			

196		

234

BATILİMAN - Denizli			

281

320

BATILİMAN Aliağa Limanı
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Çevre dostu olan şirketin ana faaliyeti, termik
santrallerde oluşan uçucu külün endüstriyel alanlarda
hammadde olarak kullanımını sağlamaktır.

2007 yılında BATI ANADOLU GRUBU’na katılan ASH PLUS Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. grubun
en genç şirketlerinden biridir. ASH PLUS’ın ana faaliyet alanı, termik santrallerde oluşan uçucu külün
endüstriyel alanlarda hammadde olarak kullanımını sağlamaktır.
Bu amaçla SEAŞ Soma Termik Santrali’nde yer alan, 2x165 MW güce sahip IV. ve V. elektrofiltrelerde
tutulan uçucu küller, külün boyutunun sınıflandırılarak fiziksel ayrımının yapıldığı ASH PLUS’a ait tesiste
işlenerek ekonomiye kazanılmaktadır.
Çevre dostu tesisin yılda yaklaşık 850.000 ton uçucu kül işleme ve sevk edebilme kapasitesi bulunmaktadır.
ASH PLUS’da üretilen uçucu kül, çimento sanayinde TS EN 197-1‘e uygun çimento katkı ana bileşeni olarak
kullanılmaktadır.
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ASH PLUS Uçucu Kül
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
• Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın
doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak,

Felsefemiz: “Doğru insan kaynağını, yetkinliklerini
geliştirerek, doğru işte değerlendirme”

• İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları
doğrultusunda yenilikleri uygulamak,
Bu doğrultuda çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
BATI ANADOLU GRUBU olarak “İnsan Kaynağımız” çalışma yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından
biridir. Çalışanlarımızın memnuniyetine ve gelişimlerine katkı sağlamak, verimli çalışabilecekleri ortamları
yaratmak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin çalışanlarımızın kalitesine paralel olarak geliştiği gerçeğini
daima göz önünde bulundurmak öncelikli hedeflerimizdir.
Sürekli Eğitim
“Doğru insan kaynağını yetkinliklerini geliştirerek doğru işte değerlendirme” felsefesi ile yola çıkan BATI
ANADOLU GRUBU, çalışanlarının kişisel ve profesyonel becerilerinin ve gelişimlerinin önemine vurgu
yapan, yüksek performans odaklı çalışma kültürü yaratılmasına katkı sağlayan bir Gelişim Politikası’na
sahiptir. Bu politika çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı olarak çalışanlarımıza; Oryantasyon Eğitimi, İş Başı
Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Kişisel, Sosyal ve Mesleki Teknik Gelişim Eğitimleri verilmektedir.
Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Ege Üniversitesi ile birlikte BATI ANADOLU GRUBU çalışanlarına
yönelik Kurum İçi İşletme Yönetimi Sertifika Programı (In-House MBA) düzenlenmektedir.
Gelecek Planlaması
Uygulanan performans yönetim sistemiyle şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedeflerini
gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin değerlendirilerek ileriye
yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanmaktadır.
Sürekli gelişim ilkesiyle hareket ederek İnsan Kaynakları Yönetimi’nde de teknolojik ve enformasyonel
gelişmeleri takip eden BATI ANADOLU GRUBU, 900’ün üzerinde çalışanı ile şirket kültürü çerçevesinde bu
yenilikleri de hızla bünyesine adapte etmekte ve uygulamaktadır.
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Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve
iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın
ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.

ÇEVRE
BATI ANADOLU GRUBU’nun amacı yaşadığımız çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığımız gerçeğinden
yola çıkarak, üretimin her aşamasında doğaya saygılı davranmaktır. Bu prensip doğrultusunda Grup
şirketlerinin hepsi üretim süreçlerine, çevreyi koruma sorumluluğunun bilincinde olarak yön vermektedir.
Çimento fabrikalarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde gerçekleştirilen klinker ve çimento
üretimi sırasında tesislerde oluşan atıklar, kaynağında azaltılmakta ve mümkün olan her durumda bu atıklar
geri dönüştürerek, ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır.
Akıllı ve çevreye duyarlı üretim süreçleri
BATIÇİM ve BATISÖKE, sahip oldukları “Çevre İzin ve Lisansı” ile resmi kurumlardan, endüstriyel
tesislerden ve diğer atık üreticilerinden gelen atıkları alternatif yakıt olarak kullanmakta, bu yolla tehlikeli
atıkların depo alanlarına veya kontrolsüz olarak alıcı ortama atılmasını önleyerek çevrenin korunmasına
yardımcı olmaktadır. Bu işlem gerçekleştirirken atıkların ısıl güçlerinden faydalanılarak, çimento üretiminin
birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlanmaktadır. Atıkların alternatif yakıt olarak yakılması
sonucunda herhangi bir bakiye atık oluşmamakta, tehlikeli atıklar yüksek alev sıcaklığında tamamen zararsız
hale gelip çimentonun yarı mamulü olan klinkerin bünyesine katılmaktadır. Döner fırınlarda tehlikeli atıkların
bertaraf edilmesiyle her ay yüzlerce ağacın dikimine eşdeğer sera gazı salınımı engellenmekte ve tüm bu
işlemler sırasında minimum emisyon oluşmakta ayrıca bu emisyonlar Çevre Bakanlığı’nca sürekli olarak
izlenerek kayıt altına alınmaktadır.
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BATI ANADOLU GRUBU olarak maden
sahalarını faaliyet bitiminde rehabilite ediyoruz.

Rehabilitasyon
BATIÇİM ve BATISÖKE, kullandıkları maden sahalarını faaliyet bitiminde rehabilite ederek, bitki ve canlı
yaşamına tekrar olanak sağlamakta ve bu alanda yürütülen faaliyetlerin de takipçisi olmaktadır.
Madencilik faaliyetlerinin sona erdiği açık ocaklarda yapılan rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının
amacı, ocak sahasının mevcut topografyasını doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirerek,
ocak çukuru başka bir amaçla kullanılmayacaksa araziyi tarımsal veya ormansal kullanıma hazırlamaktır.
Bölgenin ekolojik dengesini yeniden kurmaya yönelik bu çalışmalar sırasında faaliyet alanında bulunan
şevler düzenlenmekte, kademelerde çukurlar ve kanallar açılarak bu boşluklara bitkisel toprak serilmekte,
ekilen bitkilerin ve ağaçların büyümesi ile de alanın peyzaj açısından çevre ile uyumu sağlanmaktadır.
Hayata geçirdiğimiz “Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” de BATIÇİM ve BATISÖKE çimento
fabrikalarımızda üretim prosesinden çıkan ısıyı elektriğe dönüştürmekte; böylelikle hem iki çimento
fabrikamızın elektrik ihtiyacının %30’u karşılanmakta hem de 37.000 ton karbon emisyonu önlenerek yılda
59.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlanmaktadır.
Ağaçlandırma
2015 yılı itibariyle yaklaşık 44,5 hektar alanda, 16,5 km’lik kademe uzunluğuna sahip Belkahve Bölgesi’nde
bulunan kalker ocaklarındaki basamaklarda rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmış ve yaklaşık 46.000
fidan dikilmiştir. Sahada doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ve fidan dikimleri devam etmektedir.
BATI ANADOLU GRUBU, faaliyette olduğu alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere
daha yeşil bir dünya bırakma amacıyla Ege Orman Vakfı ile çevreci birçok sivil toplum kuruluşuna
desteklerini sürdürmektedir.
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SOSYAL SORUMLULUK
BATI ANADOLU GRUBU faaliyetlerinde verimli ve karlı olmayı hedeflerken, yasal ve ahlaki ilkelere uymayı,
doğal kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmayı, çevre ve insan sağlığına zarar vermemeyi öncelikli
olarak gözetmektedir. Bunlara ek olarak, toplumsal beklentilere uygun davranmak ve toplumsal sorunların
çözümü için gönüllü katkıda bulunmak da topluluğun en önemli değerlerinden biridir. Gelecek nesillere
mutlu ve sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan BATI ANADOLU GRUBU, destek verdiği sosyal sorumluluk
projelerinin uzun soluklu olmalarına, toplumsal fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına özen
göstermektedir.

Günümüzde ekonomik, sosyal, çevresel sorumlulukların
sürdürülebilmesi için, bireylere olduğu kadar
kurumlara da önemli görevler düştüğünün
bilincindeyiz.

Değer yaratmada sürdürülebilirlik yaklaşımı
Grup şirketleri daima yaratılan değerleri artırmak ve bunları sürdürülebilir kılmayı hedeflemekte,
sorumluluklarının bilincinde, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.
BATI ANADOLU GRUBU yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında hayata
geçirilen ve destek verilen projeler aracılığıyla Ege bölgesi başta olmak üzere, ülkenin daha hızlı gelişmesine
hizmet etmektedir. BATI ANADOLU GRUBU, bugün geldiği noktada, tüm Grup çalışanları, tedarikçileri ve
paydaşları ile kurumsal vatandaşlık örneği göstererek ülke ve dünya yararına hareket etmenin mutluluğunu
ve gururunu yaşamaktadır. Grup 50. yıl etkinlikleri kapsamında planladığı sosyal sorumluluk projesi ile
toplumdaki çocuklara ve gençlere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma konusunda özel bir çalışmaya
imza atmaya hazırlanmaktadır.
Eğitim
BATI ANADOLU GRUBU iyi bir geleceğin ve kalkınmanın temelinde “eğitim” olduğunun bilinciyle, bu alanda
pek çok sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirmektedir. Şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki devlet
okullarına verilen desteğe ek olarak; İzmir’de 21 derslikli Batıçim İlkokulu, 15 derslikli Batı Anadolu Çimento
Ortaokulu ve 7 derslikli ilave bina, Aydın-Söke’de 24 derslikli Batısöke Çimento Orta Okulu ve Naldöken
Muharrem Candaş Ortaokulu hizmete açılmıştır.
Grubumuz, EÇEV Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na da desteklerini düzenli olarak sürdürmekte; “Çağdaş ve
evrensel kültür değerleri” ile donanmış yeni nesiller için katkı sağlamaktadır.
Sağlık
BATI ANADOLU GRUBU çalışanlarının sağlığına gösterdiği özenin yanı sıra, yöre halkının sağlığına da
büyük önem vermektedir. Bu amaçla inşa edilen İzmir Bornova’daki 13 No’lu Doğanlar Batıçim Aile Sağlık
Merkezi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak 1991 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
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MAGNESIA

Ülkemizin kaynaklarını ülkemiz için kullanma felsefesi ile
Magnesia Antik Kenti Kazıları’nı desteklemekten
g urur duyuyoruz.

Kültür mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarıyoruz
İnsanlık tarihi adına büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında 30 yılı aşkın süredir
devam eden bir yolculuk Magnesia Antik Kenti Kazıları. Kazılar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleriyle 1984 yılından bu yana Prof. Dr. Orhan Bingöl
tarafından gerçekleştiriliyor. Magnesia; çevresi surla çevrili, yaklaşık 1300x1100 m2 bir alanı kapsayan,
ızgara planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir kent. Kentin ünü; tasarım ve uygulamalarıyla günümüze
kadar ulaşmış olan mimar Hermogenes’ten kaynaklanmaktadır. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kentin
en önemli yapılarından; tapınağı, agorası, hamamı ve çarşısı gün yüzüne çıkartılmıştır.
BATI ANADOLU GRUBU bu toprakların kusursuzca koruduğu kadim bir medeniyetin insanoğluyla
buluşmasını desteklemeye 1996 yılında başladı. Grubun kurumsal sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde
uzun yıllar sürdürdürülen destek ile ilerleyen çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl ve ekibi
tarafından titizlikle yürütülmekte. Her yeni bulgu ile heyecanın arttığı Magnesia Antik Kenti’nin gün yüzüne
çıkartılması ve daha çok kişi tarafından bu kültürel mirasın tanınması için BATI ANADOLU GRUBU kesintisiz
desteğini 20 yıldır sürdürmekte.
Ülkenin kaynaklarını bu ülke için kullanma felsefesi ile Grup, Magnesia kazılarını desteklemekten ve ülkenin
kültür mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyuyor.
Magnesia Antik Kenti’nin Tarihçesi
Magnesia, Aydın ili, Germencik ilçesi, Tekin mahallesi sınırları içinde, Ortaklar - Söke karayolu üzerinde
yer almaktadır. MÖ 334’te Büyük İskender’le birleşene kadar Persler’in yönetiminde bulunan Magnesia,
MÖ 189’dan itibaren Bergama Krallığı’nın hâkimiyetine geçmiştir. Kentin en görkemli dönemleri bu yıllarda
yaşanmış ve Magnesia; Priene, Ephesos, Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir
konuma gelmiştir. MÖ 87 yılında bağımsızlığına kavuşan kentin nüfusu o dönemde daha da artmış ve
kent, sur sınırlarının dışına taşıp Gümüşçay’ın karşı kıyısında da yayılmıştır. 1300’lerden sonra Aydınoğulları
Beyliği’nin hâkimiyeti altına giren kentin, daha sonra karşılaştığı nehir taşkınlarının ardından terk edilerek
tamamen ortadan kalktığı tahmin edilmektedir.
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ÇİMENTO FABRİKALARI

LİMAN TESİSİ

Batıçim - Bornova / İzmir
Batısöke - Söke / Aydın
Batısöke - Çavdır / Burdur (Öğütme Tesisi)

Batıliman - Aliağa / İzmir

HAZIR BETON TESİSLERİ

KÜL TESİSİ

Batıbeton - Akhisar / Manisa
Batıbeton - Bornova / İzmir
Batıbeton - Merkez / İzmir

Ash Plus - Soma / Manisa

Batıbeton - Çeşme / İzmir
Batıbeton - Germiyan / İzmir
Batıbeton - Çiğli / İzmir
Batıbeton - Gaziemir / İzmir
Batıbeton - Bayraklı / İzmir
Batıbeton - Turgutlu / İzmir
Batıbeton - Kemalpaşa / İzmir
Batıbeton - Manisa
Batıbeton - Söke / Aydın
Batıbeton - Tire / İzmir
Batıbeton - Milas / Muğla
Batıbeton - Torbalı / İzmir
Batıbeton - Urla / İzmir

ENERJİ SANTRALLERİ
Batıenerji - Hasanlar / Düzce
Batıenerji - Kovada 1 / Isparta
Batıenerji - Kovada 2 / Isparta

BATIÇİM
Ankara Cad. No: 335 Bornova / İZMİR
Tel: 232.478 44 00 • Faks: 232.478 44 44
www.baticim.com.tr

BATIBETON - MERKEZ
Ankara Caddesi No: 335 Bornova / İZMİR
Tel: 232.478 44 00 • Faks: 0.232 478 44 44
www.batibeton.com.tr

BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM - MERKEZ

BATISÖKE - SÖKE
Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke / AYDIN

Ankara Cad. No: 335 Bornova / İZMİR
Tel: 232.478 44 00 • Faks: 232.478 44 44
www.batienerji.com.tr
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM-HASANLAR
Yığılca Yolu Üzeri 13. km Hasanlar / DÜZCE
Te: 380 557 86 66 • Faks: 380 557 86 67
www.batienerji.com.tr
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM KOVADA 1
Aşağı Gökdere Köyü Eğirdir / ISPARTA Tel: 246
316 86 60 • Faks: 246 316 85 87

Tel: 256.518 22 50 • Faks: 256.518 11 23
www.batisoke.com.tr
BATISÖKE - ÇAVDIR
Karamehmetler Mah. Çavdır-Fethiye Yolu No: 65
Bayır Kasabası Çavdır / BURDUR
Tel: 248.437 34 12 • Faks: 248.437 34 14
www.batisoke.com.tr

www.batienerji.com.tr

BATILİMAN
Nemrut Cad. No: 13 Çakmaklı Köyü
Aliağa / İZMİR
Tel: 232.625 54 45-46 • Faks: 232.625 54 53

BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM KOVADA 2

www.batiliman.com.tr

Kırıntı Köyü Eğirdir / ISPARTA
Tel: 246 316 86 59 • Faks: 246 316 85 87
www.batienerji.com.tr

BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ
Ankara Caddesi No: 335 Bornova / İZMİR Tel:
232 478 44 00 • Faks: 232 478 44 44
www.batienerji.com.tr

ASH PLUS
SEAŞ B Termik Santrali İçi 4. Ünite Yanı Soma /
MANİSA
Tel: 236.613 53 18 • Faks: 236.613 10 91
www.ashplus.com.tr

BATIBETON HAZIR BETON TESİSLERİMİZ

AKHİSAR - MANİSA
Hacıishak Mah., Yeni Sanayi
Sitesi No: 1 13. Blok Akhisar
Tel: 850 502 46 59

GAZİEMİR- İZMİR
Fatih Mah. 1203 Sok. No: 23
Sarnıç - Gaziemir
Tel: 232.281 20 38-58

SÖKE - AYDIN
Fevzipaşa Mah. Mezarlık Üstü
Mevkii No: 1 Söke
Tel: 850 502 46 50

BORNOVA - İZMİR
Ankara Caddesi No: 387/A
Kavaklıdere Köyü
Tel: 850 502 46 11

KEMALPAŞA - İZMİR
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1.
Öteyaka Küme evleri No: 68
Tel: 850 502 46 39

TİRE - İZMİR
İbni Melek OSB Tosbi Yol 3 Sokak
No: 11 Tire
Tel: 232.513 50 60

ÇEŞME - İZMİR
Musalla Mahallesi 1068 Sokak
No: 8 Çeşme
Tel: 232 712 82 76

MANİSA
Kayapınar Mahallesi Gürle
Caddesi No: 39/A Yunusemre
Tel: 850 502 46 45

TORBALI - İZMİR
Yazıbaşı Mahallesi Batı Beton
Caddesi No: 18/2 Torbalı
Tel: 850 502 46 42

ÇİĞLİ - İZMİR
İzmir AOSB 10035 Sokak
No: 4 Çiğli
Tel: 232.376 75 67

URLA - İZMİR
Rüstem Mah. Bilgi Sokak No: 14
Urla
Tel: 850 502 46 75

MİLAS - MUĞLA
Sicil No: 66640 Kalker Maden Sahası
Avşar Mah. Köprübaşı Mevkii
Tel: 850 502 46 71

TURGUTLU - MANİSA
Sancaklıbozköy Mahallesi Dip
Küme evleri No: 4 Şehzadeler
Tel: 850 502 46 65

BAYRAKLI - İZMİR
Laka Mahallesi Karanfil Sokak
No: 4/3 Bornova
Tel: 850 502 46 81

GERMİYAN - İZMİR
Germiyan Mahallesi Bilircin Küme
Evler No: 180/1 Çeşme
Tel: 850 502 46 73

MERKEZ - İZMİR
Naldöken Mahallesi 1237 Sokak
No: 1/5 Zemin Kat Bornova
Tel: 850 502 46 11

www.batianadolu.com

