
 

 

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, 1991
dört hazırlık sınıfı olarak hizmete başladı ve öğretim yılını Vatan Lisesi binasında tamamladı.  1991
1992 eğitim öğretim yılında Vatan Lisesi ek bina inşaatı devam ediyordu. 
1993 eğitim öğretim yılında tamamlanan bu ek 
müdürümüz Hasan DOĞAN atandı ve bu görevini 1997
sürdürdü. Okulumuz o yıllarda Fatih bölgesindeki tek, İstanbul’daki az sayıda Anadolu Lisesinden biri 
olarak eğitim veriyordu ve kısa zamanda önemli b

  1998-1999 eğitim öğretim yılında okulumuzun ikinci müdürü olan 
2006 yılında emekli oluncaya kadar devam ettirdi. 
güzide anadolu liselerinden biri olarak 

 Milli Eğitim Bakanlığınca 
ilgilenmiş bir yazar ve mütefekkir olan 
ilçesindeki okullardan birine verilmesi uygun görüldü.
05.04.2005 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca 
verildi.Okulumuz, 2005 yılından itibaren
etti.                                                                                                            

 Kurumumuza 2006-2007 eğitim öğretim yılında okul müdürü olarak 
2017 yılında görev süresi tamalanıncaya kadar
üniversite yerleştirmedeki istikrarlı başarılarını
faaliyetlerde İstanbul’daki liseler arasında öncü rolünü sürdürdü.

  Kurumumuz öğrencilere fiziki olarak daha iyi imkanlar sağlayabilmek adına 2017
öğretim dönemi itibariyle Zeytinburnu’ndaki 
KURTAY okul müdürü olarak atandı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, 
çıktığı bu yolda başarılarını artırarak devam ettirme azmindedir.

    Mezun verdiği 1997-1998 yılından bu güne kadar Türkiye’nin nitelikli üniversitelerine öğrenci 
göndermeye devam eden okulumuz; eğitim kadrosu ve sosyal etkinlikle
öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini birey olarak tanımalarını ve topluma karşı 
sorumlulukarının bilincine varmalarını temel ilke olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda vizyonunu 
‘’Akademik başarı, kültürel birikim’’
verebilmek adına çalışmalar yürütmektedir.

 

 

 

TARİHÇE 

1991-1992 eğitim öğretim yılında Fatih Vatan Anadolu Lisesi
hizmete başladı ve öğretim yılını Vatan Lisesi binasında tamamladı.  1991

Vatan Lisesi ek bina inşaatı devam ediyordu. Vatan Anadolu Lisesi
1993 eğitim öğretim yılında tamamlanan bu ek  binada eğitim hayatına  devam etti.  Aynı yıl

atandı ve bu görevini 1997-1998 eğitim öğretim  yılının sonuna 
sürdürdü. Okulumuz o yıllarda Fatih bölgesindeki tek, İstanbul’daki az sayıda Anadolu Lisesinden biri 
olarak eğitim veriyordu ve kısa zamanda önemli başarıları ile tanınmıştı. 

1999 eğitim öğretim yılında okulumuzun ikinci müdürü olan Melek KUYUCU görevi devraldı ve 
2006 yılında emekli oluncaya kadar devam ettirdi. Vatan Anadolu Lisesi bu dönemde de İstanbul’

anadolu liselerinden biri olarak akademik ve sosyal pek çok başarıya imza attı. 

Milli Eğitim Bakanlığınca Fatih’te yaşamış Türk milli eğitiminin meseleleriyle yakından 
ilgilenmiş bir yazar ve mütefekkir olan Sâmiha Ayverdi’nin doğumunun yüzüncü yılında isminin Fatih 
ilçesindeki okullardan birine verilmesi uygun görüldü. Okulumuza İl Milli Eğitim Komisyonunun 

antısında alınan karar uyarınca Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi
kulumuz, 2005 yılından itibaren Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi adı ile eğitim hayatına devam 

etti.                                                                                                             

eğitim öğretim yılında okul müdürü olarak Zeki Baki UZUN
esi tamalanıncaya kadar görevini devam ettirdi. Bu dönemde de 

ı başarılarının yanısıra kurum kültürü çalışmaları ile 
tlerde İstanbul’daki liseler arasında öncü rolünü sürdürdü. 

öğrencilere fiziki olarak daha iyi imkanlar sağlayabilmek adına 2017
i itibariyle Zeytinburnu’ndaki yeni binasında eğitim öğretime başladı. Aynı yıl

okul müdürü olarak atandı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, “Yeni yuva ebedî ruh”
yolda başarılarını artırarak devam ettirme azmindedir. 

1998 yılından bu güne kadar Türkiye’nin nitelikli üniversitelerine öğrenci 
göndermeye devam eden okulumuz; eğitim kadrosu ve sosyal etkinlikler konusunda gösterdiği özenle 
öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini birey olarak tanımalarını ve topluma karşı 
sorumlulukarının bilincine varmalarını temel ilke olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda vizyonunu 

kim’’ olarak belirlemiştir. Okulumuz bu vizyonu öğrencilere 
verebilmek adına çalışmalar yürütmektedir. 

Fatih Vatan Anadolu Lisesi adıyla 
hizmete başladı ve öğretim yılını Vatan Lisesi binasında tamamladı.  1991-

Vatan Anadolu Lisesi, 1992-
da eğitim hayatına  devam etti.  Aynı yıl kurucu 

1998 eğitim öğretim  yılının sonuna kadar 
sürdürdü. Okulumuz o yıllarda Fatih bölgesindeki tek, İstanbul’daki az sayıda Anadolu Lisesinden biri 

görevi devraldı ve 
bu dönemde de İstanbul’un 

ğitiminin meseleleriyle yakından 
nin doğumunun yüzüncü yılında isminin Fatih 

Okulumuza İl Milli Eğitim Komisyonunun 
Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi adı 

adı ile eğitim hayatına devam 

ki UZUN atandı ve 
. Bu dönemde de okulumuz 

 sosyal-kültürel 

öğrencilere fiziki olarak daha iyi imkanlar sağlayabilmek adına 2017-2018 eğitim 
ğretime başladı. Aynı yıl Mehmet 

a ebedî ruh” anlayışıyla 

1998 yılından bu güne kadar Türkiye’nin nitelikli üniversitelerine öğrenci 
r konusunda gösterdiği özenle 

öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini birey olarak tanımalarını ve topluma karşı 
sorumlulukarının bilincine varmalarını temel ilke olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda vizyonunu 

Okulumuz bu vizyonu öğrencilere 
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