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İthal Taşkömürü

Toplam Kükürt Oranı (Kuru Bazda) 

İthal T

En çok %1 (+0,1 tolerans) (*)

En az 6500 Kcal/Kg (-500 tolerans)

En çok %36 (+1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)

aşkömürü 

v

Kömür Ürünler
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Okulun temeli 2007 yılı Aralık ayında Yönetim 

Kurulu Başkanımız Sayın Recep ATAKAŞ 

tarafından merhum kardeşi Sefa Atakaş anısına 

yapılmak üzere atılmış, 2008-2009 Eğitim-Öğre-

tim yılında yapımı tamamlanarak 144 öğrenci ile 

eğitim-öğretime başlamıştır. Halen 480 öğrenci 

ile okul hizmete devam etmektedir.

Naim Atakaş

Anadolu 
Meslek Lisesi

Sefa Atakaş

Denizcilik 
Anadolu 
Meslek Lisesi

Kırıkhan Anadolu Lisesi olarak 1989–1990 

eğitim ve öğretim yılında Gazi Lisesi 

bünyesinde tahsis edilen 1 derslikte 

36 öğrenci ile eğitime başlamıştır 1993–1994 

öğretim yılında Ticaret Lisesi’nin üçüncü ve 

dördüncü katlarında eğitim-öğretime devam 

etmiştir.  1999 yılında Atakaş Şirketler grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep 

ATAKAŞ’ın, babasının adına yaptırdığı okul 

lisenin binası olmuş ve Kırıkhan Anadolu 

Lisesi adı altında açılan okul Naim Atakaş 

Anadolu Lisesi adını almıştır. Halen 

17 derslikte, 1 Müdür, 1 Müdür Baş Yardımcısı, 

2 Müdür Yardımcısı, 29 Öğretmen, 1 Memur, 

1 Hizmetli ile hizmetini sürdürmektedir.

www.atakas.com.tr
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Recep Atakaş

Dörtyol Endüstri 

Meslek Lisesi

Okul binasında 1600 m2 inşaat oturum alanı olup 

32 derslik bulunmaktadır. Aynı tip ve 2 ayrı bina 

olmak üzere, çok amaçlı atölye binalarının inşaat 

oturum alanı 450 m2 ve 2 kattan oluşmaktadırlar. 

Okul ve atölyelerin bulunduğu genel Milli Eğitim 

arsası, 48000 m2'dir. Okulda sığınak, arşiv, faaliyet 

salonu, ısı merkezi, idari personel ve öğretmen 

odaları, kantin, rehberlik odası, laboratuvar, Atatürk ve 

sergi köşesi, harita odası, hazırlık odası, kütüphane 

bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi olarak; arsa 

içerisindeki mevcut ağaçların tamamı korunmuş olup, 

ilave ağaçlandırma, yeşil alanlar ve basketbol sahası, 

futbol sahası, yürüyüş ve araç yolları, otopark 

alanları ve çevre aydınlatmaları yapılandırılmıştır.

www.atakas.com.tr

Kızılay

Anaokulu

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin hayata 

geçirdiği “81 İlde 81 Anaokulu” projesiyle hayat 

bulan Kızılay Anaokulu; 2018 yılında açılmıştır. 

3 dersliği ile, ikili öğretimde toplamda 150 

çocuğumuzun eğitim görmesi planlanan bir 

anaokuludur. Kapalı ve açık oyun parklarını 

bünyesinde barındıran okul bölgede ihtiyacı 

duyulan önemli bir eksiği gidermektedir.
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Nihal Atakaş

Camii

Bölgenin en kapasiteli ibadethanelerinden biri 

olmak üzere projelendirilen Nihal Atakaş Cami, 

7800 m² arsa üzerinde brüt 1350 m² kullanım 

alanı olarak tasarlanmıştır. 1070 m² net oturum 

alanına sahip olacak olan camiide toplam 

1535 m² namaz kılma alanı bulunmaktadır. 2 

minaresi bulunan camiinin minare yükseklikleri 

48 metredir. Ayrıca bir büyük, on küçük 

kubbesi bulunmaktadır. Camiinin yapımında 

145 m² çini kullanılmıştır.

Hacı Faide Atakaş öğrenci yurdu, bölgede 

öğrencilerin barınması amaçlı olarak inşaa 

edilmiştir. 56 odası bulunan yurt, her odada 4 

öğrencinin kalabileceği ve 224 öğrenciye 

barınma imkanı sağlayan bir öğrenci yurdudur.

Hacı Faide 

Atakaş

Öğrenci Yurdu
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