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GALATA INTERMODAL 
ZAMAN VE MALİYET 

KAVRAMLARINI YENİDEN 

KURGULUYOR

“Türkiye’nin en iyi işverenleri” 
listesine girerek güvenilirliğini 
kanıtlayan Galata Taşımacılık, 
müşteri taleplerine çevreci ve 
ekonomik bir taşıma sistemi 
olan Intermodal taşımacılık 

sistemi ile yanıt veriyor. 
Zaman ve maliyet kavramını 

kurgulayıp müşterilerine 
sunan Galata Intermodal, hem 

globalde hem de yurtiçinde 
büyümeyi hedefliyor.

Galata Taşımacılık olarak faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

Kurulduğumuz günden bu yana gerçek 
anlamıyla “Freight Forwarder” kimliğinden 
dışarıya asla çıkmadık ve bu kapsamda 
hizmetlerimizi üreterek müşterilerimize 
sunmaya gayret ettik halen de ediyoruz. 
Parsiyel taşımacılık şirketimizin en etkin 
ve bilinir gerçeğidir. Karayolu, havayolu ve 
denizyolunda kapsama alanı çok geniş olan bir 
ağımız söz konusu. Bunun yanı sıra intermodal 
taşımacılık ve ulusal lojistikte de son yıllarda 
önemli atılımlar gerçekleştirdik.  Hizmet 
verdiğimiz sektör çeşitliliğinin beraberinde 
getirdiği önemli de bir sorumluluk var; o da 
her sektörü yakından tanımak çünkü ihtiyaçlar 
farklı. İçe dönük projelerimizden bir tanesi 

olan eğitim ve bu amaçla kurduğumuz 
Galata Akademi’de de bu noktada 
çok titiz çalışmalar yapmaya devam 
ediyoruz.
Taşımacılıkta sektörde kendinizi 
hangi noktada görmektesiniz?  
Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

Soruya verebileceğim en doğru 
cevap, şirketimizi sektörümüzde 
ayrıştıran en önemli özelliğinin 
öncelikle gerçek anlamıyla bir freight 
forwarder olarak operasyonlarımızı 
sürdürüyor olduğumuz gerçeğidir 
diyebilirim. Bir diğer önemli konu, 
hizmet verdiğimiz tüm taşıma 
modlarını tamamlayıcı hizmet olarak 
değil, her birinde ihtisaslaşarak 
en iyi şekilde icra etmek üzere 
kurguladığımız sistemimizdir.. Büyüme 
stratejilerimizin başında Türkiye’deki 
ofi s sayımızı artırmak ve kapsama 
alanımızı genişletmek var. Bunun 
yanı sıra Afrika kıtasında Tunus’ta 
yaptığımız gibi ortaklıklar veya satın 
almalarla büyümeyi devam ettirmek 
istiyoruz. 
Dijital dönüşüm iş ilerleyiş 
yapınızda ne gibi farklılara   
yol açtı?

Lojistik sektörü bir defa daha 
7/24, her şartta sürdürülebilirliği ve 
hayatımızdaki yerinin ne derece önemli 
olduğunun sınavını verdi pandemi 
sürecinde. Nitekim Mart 2020 itibariyle 
devreye alınan bir çok önlemin 
uygulanabilmesi lojistik sektörünün bir 
saniye dahi durmadan hizmet vermeye 
devam etmesi sayesinde mümkün oldu. 
Galata Taşımacılık olarak bir kaç sene 

önce başlattığımız teknolojik dönüşüm 
ve dijitalleşme pandemi dönemini 
sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmiş 
olmamızda kilit bir rol oynamıştır 
çünkü biz ofi slerimizi pandeminin 
başından itibariyle evden çalışma 
modeline geçirdik ve bu çalışma 
sistemini halen devam ettirmekteyiz. 
Son 10 yılda hayatımıza giren 
teknolojinin 3 katı fazlasının bir kaç yıl 
içerisinde deneyimleyeceğimiz gerçeği 
her şirketin bu konuya hat safhada 
ihtimam göstermesini gerektirmektedir. 
Bizler sürdürülebilir bir şekilde devam 
ettirerek, başlattığımız dijitalleşmeyi 
hizmetlerimizi ve operasyonel 
süreçlerimizi en üst seviyede yönetecek 
şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.
Intermodal taşımacılıkta ne gibi 
ayrıcalıklar sunmaktasınız?

Galata Intermodal olarak 
müşterilerimizin taleplerine en uygun 
taşıma yöntemi ile ihtiyaçlarını 
karşılamaktayız. Çevreci ve ekonomik 
bir taşıma sistemi olan Intermodal 
taşımacılık sistemi ile en etkili şekilde 
zaman ve maliyet kavramını kurgulayıp 
müşterilerimize sunmaktayız.

Gerek kendi özmal 45’’HC 
konteynerlerimiz, gerek taleplere 
uygun farklı tiplerdeki konteynerler 
ile parsiyel veya komple yük tiplerine 
göre çözüm sağlamaktayız. Özellikle 
Avrupa başta olmak üzere dünyanın 
çeşitli ülkelerine karayolu, denizyolu, 
demiryolu ve havayolu taşımacılığını 
kullanarak en güvenilir, düşük maliyetli 
ve en hızlı güzergâh seçimi ile 
ihtiyaçlara çözümler üretmekteyiz.
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