
                Ramazan AVCI – Makina Mühendisi  

 

07 şubat 1964 yılında Antalya  merkez , Aksu ilçesi , Yurtpınar köyünde / mahallesinde  doğdum .  

1970 yılında başladığım Antalya Devrim ilkokulundan 1975 yılında , 1975 yılında başladığım Antalya             

merkez orta okulundan 1978 yılında mezun oldum .  

1978 yılında ülkemizin içinde bulunduğu karmaşadan dolayı ailemizin isteği doğrultusunda bir           

mesleği olsun düşüncesi ile endüstri meslek lisesi sınavlarına katıldım . 1981 yılında meslek lisesinin tesviye               

bölümü a şubesinden mezun oldum . 

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi , makina mühendisliği bölümünü kazandım ve 1986 yılında             

makina mühendisliği ve enerji makinaları bölümünden mezun oldum . Yüksek lisans tercihimi işletme             

üzerine yapmayı tercih ettim . Yazılı ve sözlü mülakat sınavlarından sonra başladığım okulu 1988 yılında               

İistanbul Üniversitesi , işletme fakültesi bünyesinde Harvard Busıness Scholl’ün akademik katkıları olan            

işletme iktisadi enstitüsünde  işletme yönetimi ve  ihtisas programınından mezun oldum .  

Kısa dönem askerlik sonrası girdiğim sınavları kazanarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı , Tunceli              

köy hizmetleri il müdürlüğüne kura sonrası atamam yapıldım . Bir süre sonra görevimden istifa ederek               

Antalyaya  dönüş yaptım.  

15 haziran 1990 yılında Akademik Asansörde ortak olarak serbest çalışma hayatına başladım .             

Akademik asansör yürüyen merdiven sanayi ve ticaret A.Ş. Firmasını 17 yıl içinde konut , turizm , resmi                 

işbitimlerle Türkiyenin ilk sıralarında yer edindirdik . Ortaklık sıkıntılarından dolayı 2008 yılında şirket             

ortaklığından ayrıldım.  

Ticari hayatıma 2010 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğim Eralift Asansör Yürüyen Merdiven          

Sanayi ve ticaret ltd. Şti. Firması olarak devam ediyorum.  

İmed istanbul 1427 nolu üyesi ve Makina Mühendisleri odası 29646 nolu üyesiyim. Asansör avan              

proje hazırlama , Asansör uygulama projesi hazırlama , işletme yatırım fizibilite hizmetleri , işyeri ruhsat               

proje hizmetleri alanlarında Smm mühendisliği  yetkili mühendisim .  

30 yıl boyunca sivil toplum örgütleri ve siyasi parti teşkilatlarında gerek üyelik , gerektiği zamanlarda               

üst düzey yöneticilik yaparak ülkemin geleceği  için çalışmalar yapmaya gayret gösterdim .  

Antalya Teknik ve Endüstri Meslek lisesi Mezunlar Derneğine 05 ocak 2020 de davet üzerine üye               

oldum. 09 Şubat 2020 de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda’da yönetim kurulu üyeliğine alındım .               

Saygılarımla . Ramazan Avcı 



 

 


