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A nkara'nın önemli firmalarından 
Rasim Makina'da Satış Müdürü 
olarak görevini sürdüren Elçin 

Rasim, erkek egemen olarak bilinen 
vinç sektöründe satış organizasyonunu 
yürütüyor. Ailenin ilk çocuğu olarak 
dünyaya geldiğini belirten Elçin Rasim, 
mimarlık eğitimi aldığını ve 1996 yılında 
mezun olduktan sonra 7-8 yıl mesleğini 
sürdürdüğünü ifade etti. Ancak babalarının 
Rasim Makina'yı revize etme ve evlatlarını 
da işe dahil etme  dileği ardından aile 
şirketinde görev yapmaya başladığını 
söyleyen Elçin Rasim, şöyle devam etti; 
“Türkiye’de pek çok işletmenin, şirketin 
geleneği olduğu gibi, babamızın da 
hayali mevcut işi devam ettirecek, tüm 
çocuklarının birlikte çalışacağı bir iş 
kurmaktı. Biz 3 kız ve 1 erkek kardeşiz. 
Babamızın işi; başlangıç dönemlerini 
düşündüğünüz zaman erkek egemen bir 
sektördü. Benim ve tüm kardeşlerimin 
eğitimleri dönemlerinde bölüm 
tercihlerimize çok müdahale etmemiş 
olmasına rağmen bizlerin eğitimleri  genelde 
mimarlık ve mühendislik yönünde oldu. 
Babamız Mehmet Rasim, Rasim Makina'yı 
kurduğunda ikinci el araç üzeri hidrolik 

vinç satışı ve bakımını yapmaktaydı. 
2006 yılında bu işi revize ederek bizi 
de sisteme dahil etmeyi düşündü.” 

Fassi ve yeni yapılanma süreci
Bu sırada dünyaca ünlü İtalyan araç üstü 
vinç üreticisi Fassi'nin Türkiye temsilciliğini 
alan Mehmet Rasim, kurumsallaşabilmek 
için çocuklarının desteğine ihtiyaç duydu 
ve başta Halide Rasim (Makine Mühendisi) 
ve  Elçin Rasim ( Mimar) şirkette çalışmaya 
başladı, henüz üniversite eğitimine 
devam eden Osman Rasim'i ( Endüstri 
Mühendisi) de projeye dahil etti. 2006 yılı 
itibariyle babalarının rüyasının gerçeğe 
dönüşmeye başladığını ifade eden Elçin 
Rasim, Mehmet Rasim ve evlatları olarak 
işi sahiplendiklerini  ve inanarak çalışmaya 
başladıklarına dile getirdi. Her ne kadar 
işe dört elle sarılsalar da, ilk zamanlarda 
zorluk çektiğini kaydeden Elçin Rasim, o 
zamanlar Fassi'nin Türkiye'de neredeyse 
hiç bilinmediğini ve bu şartlar da  bir kadın 
olarak satış organizasyonunun başında işe 
koyulduğuna dikkat çekti.  Elçin Rasim; 
“Marka dünyaca çok bilinmesine rağmen 
Türkiye pazarında doğru kanalla yer almayı 
düşünmüş ve o zamana kadar da resmi bir 

1993 yılında Mehmet Rasim tarafından kurulan ve o dönem ikinci el araç 
üzeri vinç satışı ve bakımı yapan Rasim Makina, 2006 yılı sonrasında 

Elçin Rasim ve Halide Rasim’in de babalarının şirketine katılımıyla 
Ankara'nın saygın firmalarından birine dönüştü. Elçin Rasim ile kariyer 

adımları ve kadınların sektördeki konumu üzerine konuştuk  
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Önyargılar engel yaratsa da...
Elçin Rasim: “Kadınların 

yapamayacağı iş yok”  

Bazı müşteriler 
görüşmelerimizde 

bizi pas geçip direkt 
iş sahibi babam ile 
görüşme talebinde 

bulunurdu. Bilgi 
aktarımımıza 

güvenmezler ya da 
sorularına yanıt 

alamayacaklarını 
düşünürlerdi 

herhalde…

17



firma ile anlaşmamıştı. FASSI Gru Spa da 50 yıllık bir aile firması 
ve dünyada ki pek çok distribütörü de aile şirketi. Bizim aile şirketi 
olmamız ve babamın sektördeki deneyimine güvenmeleri ile firma 
ile çalışmaya başladık. Bu sırada biz hem ürünleri öğrenmeye, hem 
de sektörü tanımaya çalışıyorduk. Müşterilerimiz görüşmelerimizde 
bizi pas geçip direkt iş sahibi baba ile görüşme talebinde 
bulunurlardı. Bilgi aktarımımıza güvenmezler ya da sorularına 
yanıt alamayacaklarını düşünürlerdi genelde…” şeklinde konuştu. 

Mehmet Rasim'in desteği
Erkek egemen sektörde yaşadığı handikapları zamanla aşmaya 
başladığını söyleyen Elçin Rasim, işe hakim olmalarının ve 
müşterilerinin de kendilerine alışması ile ilgili sorunlarını aştıklarını 
dile getirdi. Şu anda tüm müşterilerin ve bağlantılarının  7/24 
kendilerine ulaşabildiğinin altını çizen Elçin Rasim, müşterilerin 
çok rahatlıkla bilgi, fiyat, servis desteği alabildiğini kaydetti. Bu 
süreçte babaları Mehmet Rasim'in desteğinin yadsınamayacağını 

vurgulayan Elçin Rasim, karar alma ve süreç yönetimlerinde 
kendilerini desteklediğini ve çoğu zaman özgür bırakarak 
gelişimlerine yardımcı olduğunu ifade etti. Elçin Rasim sözlerini 
şöyle devam ettirdi; “kritik durum ve kararlarda tabi ki o'nun 
sezgisi, bilgisi ,deneyimi ve yol göstericiliği ile yol almak kolay 
ve güvenliydi. Hala da öyle. Allah başımızdan eksik etmesin.” 

“Maddiyattan daha önemli değerler var”
Kendisinin ve kardeşlerinin şirketi bugünlere getirmesinde Mehmet 
Rasim'in büyük payı olduğundan bahsederek sözlerine devam 
eden Elçin Rasim, babalarından öğrendikleri değerlerin her zaman 
maddi kazançtan önce geldiğini ve bunun yanında manevi yönden 
birlikteliğin gücüne, doğruluğa, iş ve genel ahlaka inanarak, özü sözü 
bir olma kültürü ile yetiştirildiklerini ifade etti. Elçin Rasim; “Bizim 
için saydığımız bu değerler hep paradan ya da maddi kazançtan önce 
gelmiştir. Zaten işinize gereken özeni gösterip , emek verirseniz, 
insan ilişkilerinde menfaatten ziyade güven verici olursanız başarı 
kendiliğinden geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi ; hiçbir zaman 
çok maddi kazanç hesabı yapmadan, iyi anılır olmak ,tercih edilir 
olmak bizim için daha önemli idi.Buna Rasim Makina firmasının 
değerleri demek daha doğru olur sanırım. 2010 yılında bir proje 
de kar düşünmeden rekabetçi olarak o işi almamız, işverenin  kısa 
sürede işi tamamlayabileceğimize inanması pozitif yönde bize 
ivme kazandıran mihenk taşı olmuştur” şeklinde konuştu. 

Kadınlar fark yaratıyor
Erkek egemen vinç ve iş makineleri sektöründe bir kadın olarak, 
diğer sektör kadınlarına tavsiyelerde bulunan Elçin Rasim, 
günümüzde sektörün, kadın çalışan ve yöneticiye alışmaya 

Bizim için bazı değerler 
paradan ya da maddi 

kazançtan önce gelmiştir
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başladığına dikkat çekti ve şöyle devam etti; “Ben her zaman 
şuna inanırım; bu görüşüme pek çok erkeğinde katıldığını bilirim 
ki, kadınlar aynı pozisyondaki erkeklere göre daha dikkatli, 
becerikli ve konsantre çalışabilirler. Az hata yaparlar ve en 
önemlisi geçiştirmezler. Son dakikaya bırakmazlar. Kadınlar bu 

pozitif farklarını bilerek, işlerine gereken özeni gösterip özgüvenli 
davranırlarsa, sektörde çok daha fazla kadın oranına ulaşırız.” 

“Kadınların yapamayacağı iş yok”
İş makineleri sektörünün kadınlar için de keyifli ve dinamik bir sektör 
olduğunu inanan Elçin Rasim, günümüzde kadınların dezavantajlarını 
avantaja çevirmeye başladığını dile getirdi. Kadın çalışanların 
sektördeki başarıları ile takdir ve beğeni toplamaya başladığını 
söyleyen Elçin Rasim; “Düşünsenize; kozmetik sektöründe çalışıyor 
olsanız kadın ağırlıklı bir sektör  ve hemcinslerinizle rekabet söz 
konusu. Sanayi ve iş makineleri sektöründe kadınlar için zor görünse 
de yapılamaz hiçbir şey yok. Artık sektörün erkek çalışanları da 
kadınları fazlasıyla benimsedi.” dedi. Her şeye rağmen çoğu kadının 
çalışma hayatında baba ya da eşinden onay almak durumunda 
kaldığını gözlemlediğini sözlerine ekleyen Elçin Rasim, dolayısıyla 
sektör hakkındaki önyargının kadın çalışan sayısının yükselmesini 
geciktirdiğini savundu. Bu doğrultuda saha çalışmaları ve servis 
konusunda kadın çalışanların geri planda kaldığını söyleyen Elçin 
Rasim, sözlerini şöyle tamamladı; “Sonuçta kadın ve erkek hayatın 
her alanında ortak yer alma hakkına ve özgürlüğüne sahip deyip,  
konuyu yetiştirilme tarzımıza bağlayabilirim. Bugünün annelerinin 
babalarının, kızlarını ve oğullarını, karşı cinse karşı , paylaşımcı, 
eşit, birey ve kişilik  haklarına saygılı yetiştirme hedefi ile her alanda 
başarıya ulaşacak bir toplum olacağımıza inanıyorum. Rasim Makina 
olarak yönetici konumunda kadın sayısının fazla olması kadın 
çalışanlarımızın pek çok sebepten daha rahat çalıştıkları bir ortam 
olmakla beraber, kadın çalışanlarımız titiz çalışma huyumuzu bilirler 
ve bizde onların dikkatine, gayretine güveniriz ve destekleriz..” �

Kadınlar aynı pozisyondaki 
erkeklere göre daha dikkatli, 

becerikli ve konsantre 
çalışabiliyor. Az hata yapıyor ve 
işi son dakikaya bırakmıyorlar
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