LOJİSTİK

‘2015’te

yeni yatırımlar yapacağız’
GALATA Taşımacılık CEO’su Vittorio Zagaia tekstil ve perakende
taşımacılığı alanındaki hizmetleri ve sektörel fuarların önemi konusundaki
sorularımızı yanıtladı.
ve yurtdışından tedarik edilen ürünlerimizin
takibi, depolaması ve sayımını büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Ürünlerin gittikleri ülkede
gümrüklenmesinden son satış noktasına kadar
uzanan bir hizmet ağımız var. Türkiye’ye sevkiyatı gerçekleştirilen ve, depolanan ürünlerin
ayrılmasından nihai satış noktasına sevk edilmesine kadar uzanan iyi bir hizmet zincirimiz
bulunuyor. Şirketimizin yurtdışı ayağında da
ofislerimizin tekstil ve perakende sektörü hakkında sahip oldukları bilgi ve elleçleme kapasiteleri bulunuyor.

Vittorio Zagaia
Firmanızın tekstil ve perakende taşımacılığı
alanında müşterilerinize sunduğu hizmet
çözümlerinden ve avantajlarından bahsedebilir misiniz?
Galata Taşımacılık ve Ticaret AŞ’nin yüzde
50’lik yabancı sermayesini İtalya’nın en eski ve
köklü şirketlerinden Albini &Pitigliani Spa’nın
( Alpi Group International) oluşturuyor. Başta
İtalya olmak üzere dünyadaki tüm ofislerinin
bilhassa tekstil ve perakende sektöründe biliniyor olması ve bu tecrübenin yıllar içinde
Galata’ya aktarılmış olmasından ötürü, tekstil
ve perakende sektöründe gerek ithalat gerek
ihracatta sadece ulusal değil, uluslararası boyutta sunduğumuz çok farklı çözümler ve
yaklaşımlar bulunmakta. Türkiye’ye gelen

Galata Taşımacılık’ın lojistik sektörü ile ilgili
2015 yılı beklentileri ve hedefleri nelerdir?
2015 yılının bir seçim yılı olması ve son 3 yıldır
ekonominin dar bir boğazdan geçiyor olmasından mütevellit, konservatif yaklaşımımızı sürdürüp, mevcut müşteri potansiyelimize en üst
hizmet kalitesini sunmaya yönelik bir tutum
sergiliyor olacağız. 2014’te ilkini Tunus’ta gerçekleştirdiğimiz yurtdışı ortaklığının yanına
başka ülkelerde de benzer ortaklıkları kurmayı 2015’te de planlamaktayız. Aynı zamanda
temkinli ve emin adımlarla Anadolu yakasında
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bir lojistik yatırım yapmak gene programımız
dâhilinde bir hedef olacak.
8.Uluslararası Logitrans Transport Lojistik
Fuarı’nın sektöre nasıl bir ivme kazandıracağını düşünüyorsunuz?
Bu tür fuarların sektörümüzün bilinilirliğinin
arttırılmasına ciddi anlamda faydalar sağladığına inancımız tam. Israrla her sene düzenlenmeye devam etmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bilhassa lojistik alt yapısı zayıf olan komşu
ülkelerin katılımının sağlanması bu ülkelere
Türk nakliyecisinin yatırım yapmasına ve Know
How götürmesine, yerel ortaklıklar yapmasına
imkân tanıyacağına inanmaktayız.
FIATA fuarı sizin için verimli geçti mi? Bu tarz
fuarların lojistik sektörüne ve ülke ekonomisine katkıları nelerdir?
Bu tür fuarlar, Türkiye’de sektör bilinirliği arttırıyor. Ayrıca, kalkınmakta olan ülkelere sektör
bilgimizi götürmeye yönelik tanışıklıklar kuruluyor. Gerek Afrika’dan gelen gerekse Ortadoğu
ve Kafkaslardan gelen ziyaretçilerin işbirlikleri
yapıp ortaklıklar kurmasına imkân tanıyor.

