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OKULUMUZUN TARİHÇESİ 
 

1965 yılında olarak eğitim ve öğretime başlayan 
okulumuz adını bulunduğu semtten almıştır. 
Sağmalcılar Anadolu Lisesi semtin ilk eğitim 

kurumu olup, Eyüp Lisesi ile birlikte Eyüp 
ilçesinin lise öğretimini karşılayan okullarından 

biri özelliğini almıştır.  



 

 

 

 

1990 yılında Bayrampaşa’nın ilçe 
olması ile Sağmalcılar Anadolu Lisesi 

İstanbul’un sur dışındaki sayılı 
okulları arasına girmiştir. Okulumuz 

2010-2011 Eğitim Öğretim yılında 
Anadolu Lisesi olmuştur.  

 



 

 

 

İstanbul Bayrampaşa’da yer alan 
Sağmalcılar Anadolu Lisesi eğitime 
hizmette 52. yılını geride bıraktı. Bu 

süre içinde yetiştirdiğimiz 
mezunlarımız iş dünyasından 

bürokrasiye, akademik çevrelerden 
spor camiasına kadar birçok alanda 

seçkin mevkiler elde etti. 

 



 

OKULUMUZUN HİZMET BİNASI 
Hizmet binası 2012 yılında yenilenmiş ve beş kat, her 

bir katı 1400 metrekare olarak inşa edilen okul 32 
dersliği, görsel sanatlar atölyesi, tam donanımlı 
müzik odası, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar 

laboratuvarları, zengin içerikli kütüphanesi, 
konferans salonu, beden eğitimi dersleri için beden 

eğitimi salonu, kafeteryalı kantini, aynı anda 150 
kişiye hizmet verebilen yemekhanesi, her daim 

öğrencilerin hizmetinde olan halı sahası, basketbol 
ve voleybol sahalarıyla öğrencilerine hizmet 

vermektedir. 
 







 

 

Hizmet binası 2012 yılında yenilenmiş ve beş kat, her bir 
katı 1400 metrekare olarak inşa edilen okul 32 dersliği, 

görsel sanatlar atölyesi, tam donanımlı müzik odası, 
fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, 

zengin içerikli kütüphanesi, konferans salonu, beden 
eğitimi dersleri için beden eğitimi salonu, kafeteryalı 

kantini, aynı anda 150 kişiye hizmet verebilen 
yemekhanesi, her daim öğrencilerin hizmetinde olan 

halı sahası, basketbol ve voleybol sahalarıyla 
öğrencilerine hizmet vermektedir. 

 





OKULUMUZA ULAŞIM 

Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, 
Esenler, Arnavutköy, Sultangazi, 

Bağcılar, Güngören, Fatih 
ilçelerinin raylı sistem, otobüs, 
minibüs gibi ulaşım araçlarıyla 

çok kolaylıkla ulaşılabilen 
konumuyla merkezi bir noktada 

yer almaktadır. 
 



ULUSLARARASI PROJELERİMİZ 

2014 yılından itibaren aralıksız olarak 
uluslararası proje yürütme tecrübesine 
sahip olan okulumuz, şu anda üç tane 

uluslararası proje ile (iki tane AB 
Erasmus plas ve kardeş okul) ufku açık, 

değerlerinden kopmadan dünya 
gençliğiyle entegre eğitim imkanı 
sunan ve akademik eğitim veren 

Bayrampaşa’daki tek okuldur. 







ULUSLARARASI PROJELERİMİZ 

KARDEŞ OKUL PROJEMİZ 
Milli Eğitim Bakanlığı ve  Bosna Hersek 

Federasyonu Eğitim Bakanlığı arasındaki 
işbirliği çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsünün 

koordinatörlüğünde Bosna Hersek 
Federasyonunun Tesanj şehrinde bulunan 

‘MUSA CAZIM CATIC GIMNAZIJA’ ile 
Bayrampaşa ‘SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ’’ 
İstanbul’da imzalanan protokolle ‘Kardeş Okul’ 

oldu. 

 







Yunus Emre Enstitüsü koordinatörlüğünde 
Bosna Hersek’teki okullarda, ortak iletişim aracı 
olarak Türkçenin öğretimi ve yaygınlaştırılması 

çalışmaları yürütülmektedir. Bu proje 
kapsamında Türk ve Boşnak kültürleri ve 

insanları arsındaki işbirliğini geliştirmek için 
karşılıklı öğrenci ziyaretleri 

gerçekleştirilmektedir. Hedefimiz Türk ve 
Boşnak kültürlerinin benzer özellikleriyle 

ayrılmaz bir bütün olduğunu gelecek nesillere 
benimsetmektir. 

 







AKADEMİK ALANLARIMIZ 

Üniversite sınavlarında alanlara 
geçişte temel kriter olarak alınan 

sayısal (Matematik-Fen), eşit 
ağırlık (Türkçe-Matematik) ve 
yabancı dil (İngilizce-Almaca) 

bölümlerine sahip 
Bayrampaşa’daki tek okuldur. 

 



ÜNİVERSİTE BAŞARIMIZ 

Okulumuz, YGS soru ölçeğinde fen 
liseleri, sosyal bilimler liseleri, 

Anadolu liseleri ve proje okullarının 
da yer aldığı okullar içerisinde 
üniversite başarı sıralamasında 

Türkiye’de ilk 552 okul içerisinde yer 
almaktadır. 





YAYINLARIMIZ 
Her yıl yayınladığı süreli yayımlarımız 

SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ okul dergisi ve 
öğrencilerin kendilerine ait öykü, şiir ve 

yazılarından oluşan ‘EDEB’ isimli dergisiyle yayın 
alanında çalışmalar yürütmektedir. 

Öğrencilerimizin öğretmenleri öncülüğünde 
hazırlamış oldukları “Tarihi mekanların İngilizce 

tanıtım videoları” ve “gerçekleştirilen eğitim 
deney videoları” EBA’da yayınlanmaktadır. 

 













 

SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ 
 

Kurum ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği 
edebiyat ve kültürel alandaki yarışmalara katılım 
sağlayarak derece elde eden öğrencilere sahiptir. 
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Etkinliği, 

Cumhuriyet Bayramı ilçe töreni  
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen 

akademileri projesine öğretmenlerimizin katılımı 
bulunmaktadır. 

 “Sözlük Özgürlüktür” projesi yürütülerek dil 
üzerinden geçmişle günümüz, günümüzle gelecek 
arasındaki köprünün sağlamlaştırılması çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 
 



FETİH RUHU, FATİH VE GENÇLİK ÖDÜL TÖRENİ 



OKULUMUZA TAKDİR EDİLEN MADALYA 



MEZUNİYET TÖRENİMİZ 



 

 

Öğrencilerimizin İngilizce dil yeterliliklerinin artırılması 
için bu alanda hazırlanan İngilizce tiyatro izleme 

etkinliği gerçekleştirilmektedir. 

İngilizce gazete çıkarma çalışmaları devam etmektedir. 

Okulumuz mezunu, toplumsal statü sahibi akademisyen 
rol model kişiliklerin öğrencilerimizle buluşturulması 

sağlanmaktadır. 

Okulumuzda düşünsel becerilerin geliştirilmesi için 
satranç turnuvaları düzenlenmekte ve il, ilçe 

ölçeğindeki yarışmalara katılım sağlanmaktadır. 





 

SPORTİF FAALİYETLERİMİZ 
Günümüzün önemli sorunlarından obezite ile 

ilgili mücadele kapsamında sportif alanda 
öğrencilerimiz sürekli desteklenmekte, gerek 

bireysel, gerek takım sporlarında başarıları 
bulunmaktadır. Atletizm, tekvando ve satranç 

branşlarında milli sporculara sahiptir.  

Okulumuzda futbol, basketbol, voleybol, masa 
tenisi sporlarında turnuvalar düzenlenmektedir. 

 



SATRANÇ MÜSABAKASI İSTANBUL 3.SÜ 



BASKETBOL İLÇE 2.Sİ 



Ferdi 1. Samet SOYA 

KAYMAKAMLIK KOŞUSU 



Genç Kızlar Takım 1.si 

KAYMAKAMLIK KOŞUSU 



Türkiye 7.si Bekir Sami ASLIM  

TÜRKİYE ÜMİT TEKVANDO ŞAMPİYONASI 



1. Bekir Sami ASLIM 

MEB OKULLAR ARASI TEKVANDO TURNUVASI 



Kızlar- Erkekler 1. 

Bayrampaşa Belediye Başkanlık Futsal Turnuvası 



Okulumuz Voleybol Kursları 
VOLEYBOL ÇALIŞMALARIMIZ 



Okulumuz Futbol Kursları 
HALI SAHAMIZ 



RESİM SERGİMİZ 



SATRANÇ MÜSABAKALARIMIZ 



TENİS MÜSABAKALARIMIZ 



YEMEKHANEMİZ 



MÜZİK ATÖLYEMİZ 



 

 

Bayrampaşa’nın ilk kuruluş ismi olan 
SAĞMALCILAR adını taşıyan ilçenin tek 

kurumudur. 
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