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Galata Taşımacılık Hava Kargo Operasyon Müdürü Kerem Diri, “Hava kargo taşımacılığı 
Galata Taşımacılık’ın DNA’sında olan bir taşıma modu ve gayemiz bu taşıma modunda da 

en az diğer hizmet verdiğimiz taşıma modları gibi iddiamızı sürdürmek ve hacim olarak 
büyümek. İstanbul’un dışında İzmir, Bursa ve Mersin ofislerimizi de bu taşıma modunda 

büyütmek istiyoruz” dedi.
Galata Taşımacılık Hava Kargo Operasyon 

Müdürü Kerem Diri, hava kargo taşımacılı-
ğının Galata Taşımacılık’ın DNA’sında olan 
bir taşıma modu olduğunu söyledi. Amaç-
larının bu taşıma modunda da en az diğer 
hizmet verdikleri taşıma modları gibi iddi-
alarını sürdürmek ve hacim olarak büyü-
mek olduğunu belirten Kerem Diri, “İstan-
bul’un dışında İzmir, Bursa ve Mersin ofis-
lerimizi de bu taşıma modunda büyütmek 
istiyoruz. IATA sıralamasında son yıllarda 
geldiğimiz üst seviye sıralamayı da muha-
faza ederken müşterilerimize ve iş ortak-
larımıza en efektif çözümleri sunmaya de-
vam etmek arzusundayız” dedi. 

Kuruluşlarından çok kısa bir süre son-
ra IATA belgesi alarak hava kargo acentesi 
olarak hizmet vermeye başladıklarını kay-
deden Kerem Diri, “20 yılı aşkındır hizmet 
verdiğimiz bu taşımacılık modunda yıllık ka-
pasitemiz ithalat ve ihracatta 5 milyon ki-
logramın  üzerinde ve Türkiye IATA sıra-
lamasında her daim üst seviyelerde olan 
bir freight forwarder olduk ve olmaya de-
vam ediyoruz. Hava kargo departmanımız 
şu anda merkez ofisimiz, şubelerimiz ve Is-
tanbul Havalimanı Kargo Terminali ofisimiz 
ile beraber yaklaşık 40 kişilik bir kadro ile 
yönetiliyor. Tüm diğer hizmet verdiğimiz ta-
şıma modlarında olduğu gibi, taşıma öncesi 
ve sonrası sunduğumuz katma değerli hiz-
metlerimiz ile 360 derece hizmet veren bir 
şirket profili sergiliyoruz. Bu hizmet; ürün-
ler henüz uçmadan müşterimizin adresin-
den malzemelerin hava kargo departmanına 
tahsis edilmiş özel araçlarımız ile alınması, 
arzu edilmesi durumunda depomuzda sipa-
rişe göre ürünlerin tasnif edilmesi, etiket-
lenmesi, ambalajlanmasından tutun varış 

noktasında ürünlerin gümrüklenmesi, acen-
telerimizin depolarında siparişe göre ayrış-
tırılmasından farklı adreslere teslimine ka-
dar geniş bir çeşitliliği barındırıyor. Tabii ki 
bu tür kapsamlı hizmet verebiliyor olma-
mızın temelinde çok uzun yıllardır dünya-
nın hemen hemen her yerinde donanımlı 
iş ortaklarımızın olması var” diye konuştu. 

“FARKLI SEKTÖRLERE 
HİZMET VERİYORUZ”
Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olarak çok farklı 
sektörlere hizmet verdiklerinin altını çizen 
Kerem Diri, “Tabii ki bazı ürünler bu taşıma 
modunda öne çıkıyor, örneğin canlı hayvan, 
ilaç, tıbbi malzeme vb. Ancak üretimden kay-
naklanan gecikmeler ve son dakika sipari-
şi gibi özel durumlar da dikkate alındığında 
tekstilden hazır giyime, makina yedek par-
çadan elektroniğe bir çok sektör bu hizme-
timizden faydalanıyor” şeklinde konuştu. 

Charter uçak kiralama hizmetlerinden 
de bahseden Kerem Diri, “Charter uçak ki-
ralama genelde spot olarak gelişen bir ta-
şıma modu, bizim de sık sık taleplere göre 
başvurduğumuz bir sistem. Galata’da bu ta-
şıma şekli özellikle proje yüklemelerde öne 
çıkıyor. Başta yerel havayolları olmak üzere, 
yurt dışında da anlaşmalı olduğumuz hava-
yolları ile gelen bu talepleri başarıyla kar-
şılıyoruz” dedi. 

Kerem Diri, sözlerine şöyle devam etti: 
“IATA acentesi olarak hemen hemen tüm 
havayolları ile kuvvetli bir iş birliği içerisin-
deyiz. Geniş acente ağımız ve hizmet verdiği-
miz ürün çeşitliliği sayesinde hemen hemen 
tüm havayollarının hizmetlerinden istifade 
ediyoruz diyebilirim. Az önce bahsetmiş ol-
duğum üzere, geniş acente ağımız ve gerek 
Türkiye’de gerek yurtdışında sağladığımız 
kapsamlı ve katma değerli ek hizmetlerle 
birçok farklı sektörün ihtiyacını doğru tes-
pit ederek en optimum çözümü sunuyoruz. 
Taşıma modlarının içerisinde en pahalı olan 
hava kargo taşımacılığında ne derece doğru 
ve yerinde bir çözüm sunarsanız o derece 
müşteriye efektif ve maliyetleri optimum-
da olan bir süreç yaşatırsınız.”

“HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI 
BİZİM DNA’MIZDA VAR”
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KEREM DİRİ: “IATA acentesi olarak hemen hemen 
tüm havayolları ile kuvvetli bir iş birliği içerisindeyiz. 
Geniş acente ağımız ve hizmet verdiğimiz ürün 
çeşitliliği sayesinde hemen hemen tüm havayollarının 
hizmetlerinden istifade ediyoruz.”


