
“İlk bileşenimiz 
çalışanlarımızdır”
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Galata Taşımacılık, Türkiye’nin genç şirketlerinden… Ciro gibi klasik büyüklük ölçülerinden çok 
yarattığı etkiyle öne çıkıyor. Henüz 25’inci yılını kutluyor ve 3 yıldır üst üste “işveren markası” 

ünvanını taşıyor. Galata Taşımacılık şirketinin kurucularından ve CEO’su Vittorio Zagaia,  “Bizim 
en önemli bileşenimiz çalışanlarımızdır. Diğer iki önemli bileşen de güven ve itibardır” diyor. 

Galata Taşımacılık şirketinin kurucularından ve CEO’su Vittorio Zagaia

Galata Taşımacılık olarak bizim 
için varoluşumuzun merkezinde 
kurulduğumuz ilk günden bu yana 
çalışanlarımız vardır; bu ilk ve en önemli 

bileşenimizdir. Bu gerçekten hareketle de üzerinde 
durduğumuz 2 önemli bileşen daha vardır; güven ve 
itibar. 

Bunlara ek olmak üzere, başta çalışanlarımız 
olmak üzere müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve 
tedarikçilerimize karşı sorumlu bir duruş sergilemek.

BAŞARIMIZIN SIRRI ÇOK SESLİLİK
Öncelikle altını çizmem gereken bir konu var, 

o da çalışanlarımızın “Employer Brand” olarak 
anılmamız konusundaki şirkete karşı duruşları 
ve sahiplenmeleri ki bu unvanı 3 yıldır üst üste 
almaktayız. 

Bunun da ilk günden bu yana mümkün olmasını 
sağlayan yaklaşımımız şirketimizi çok sesli bir yapı 
ile yönetmeyi tercih etmiş olmamızdır. 
25’inci yılımızı kutladığımız 
bu yıl ekip arkadaşlarımıza 
baktığımızda büyük bir 
çoğunluğu çok uzun 
yıllardır bizimle beraber 
olan insanlardan 
oluşmakta. Bu sadakat 
yeni gelen genç 
arkadaşlarımız için 
de önemli bir referans. 
Hem şirketin kültürünün 
aktarımı noktasında daha 
dinamik ve sahiplenici bir 

yapı ile karşılanıyorlar 
hem de şirketimizde 
kariyer basamaklarını 
da tırmanabileceklerini 
gözlemliyorlar. Çünkü 
bugün üst ve ara 
yönetimde olan hemen 
hemen herkes uzun 
yıllardır bizim ekibimizde 
olan insanlardan 
oluşmakta.

AKADEMİ’YLE  
GELEN FARK

Galata’daki diğer bir 
olmazsa olmazımız 2011 
yılında kurduğumuz 
Galata Akademi ile 
eğitime verdiğimiz 
önem ve çalışanlarımızı 
fikir verme konusunda 
cesaretlendiriyor 
oluşumuz. Bizim için 
saçma fikir yoktur, 
uygulanabilir veya 
uygulanamaz fikir vardır.

Aynı şekilde bir işin erkek ve kadın çalışanı da 
yoktur, bir işin cinsiyetten bağımsız bir sahibi vardır. 
Nitekim zor bir sektörde faaliyet gösteren şirketimiz 
yüzde 50 oranında kadın çalışanlardan, yönetim katı ise 
yüzde 80 kadın çalışanlardan oluşmaktadır.

10 KATI 3 YILA SIĞACAK
Biz Mart 2020’de pandeminin başlaması ile direkt 

olarak evden çalışma modeline geçtik ve kademeli 

LOJİSTİK

Açıkçası şirketimize layık görülen her ödülün bizim için anlamı çok 
büyük. 25 sene önce yola çıkarken ben ve ortaklarım mutlu olacağımız 
bir şirket inşa edelim diyerek yola çıkmıştık. Bugün üst üste 3’üncü defa 
Türkiye’nin en iyi işverenleri listesine girmeye hak kazandık. Ancak aynı 
zamanda hem kadınlar için hem de milenyum kuşağı için de Türkiye’de 
çalışılabilecek en iyi şirket ünvanını da beraberinde kazandık. Bu çok 
gurur verici bir durum çünkü mutluluğu en aşağıdan en yukarıya kadar 
şirketimizde yaşatmayı becerebildiğimizi görüyoruz. 

Şirketimizin mottosu 
olan “Biz her zaman bir 

yol buluruz” cümlesi 
sanırım çalışanlarımızdan 

müşterilerimize ve 
tedarikçiler ile iş 

ortaklarımıza kadar 
kapsayıcı bir  
cümle olur.

olarak da bu sistemi devam ettirmekteyiz. Bir kaç yıl 
önce başlattığımız dijital ve teknolojik dönüşüm bu 
aksiyonun hayata geçmesinde önemli bir rol oynadı. 
Hem operasyonel süreçlerin yönetiminde hem de 
ekip arkadaşlarımızın evden konforlu bir şekilde 
çalışmalarına büyük faydası oldu.

Bu zaman zarfı içerisinde Galata Akademi olarak 
eğitimlerimizi online platformlarda ve çeşitlendirerek 
çalışanlarımıza sunmaya devam ettik. Profesyonel 
eğitimlerin yanı sıra günlük hayatlarında onlara 
yardımcı olabilmek adına sosyolog, psikolog, yaşam 
koçu gibi çeşitli akademisyenlerle bir araya getirdik 
ve getirmeye de devam edeceğiz. Covid-19 ile 
beraber global anlamda değişim süratlendi. Son 10 
yılda hayatımıza giren teknolojinin 10 katı belki de 
önümüzdeki 3 yıla sığacak. Sadece iş yapma şekilleri 
değil düşünce ve yaşam şekilleri de değişecek.

Biz çalışanlarımızı iş hayatında teknolojiye 
yatırım yaparak bu konuda desteklemeye devam 
ederken eş zamanlı da onların hayatlarına 
dokunmaya devam ederek birlik ve bütünlük 
içerisinde bu değişimin bir parçası olarak var olmaya 
devam edeceğiz.

En çok mutlu 
olduğumuz ödül


