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25 YILDA EMİN VE HESAPLANMIŞ 
ADIMLARLA BÜYÜYEN BİR ŞİRKET OLDUK

Galata Taşımacılık’ın hizmet 
verdiği tüm taşıma modlarında 

altyapıyı yavaş ve emin adımlarla 
oluşturduğunu ifade eden Galata 

Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve CEO’su 
Vittorio Zagaia ile Temmuz 

sayımızda gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide, kuruluşlarının 25. 
yılında firma olarak nelere 

öncülük edeceklerini konuştuk.

Galata Taşımacılık’ın müşterilerine sunduğu 
diğer lojistik süreçleri baz aldığınızda, forwarder 
sisteminin hem müşteri nezdinde hem de fi rmanıza 
sağladığı avantajlardan bahseder misiniz, forwarder 
taşımacılık neden tercih ediliyor?

Freight Forwarding 1800’lere kadar uzanan ve yıllar 
içerisinde bugünkü gerçekliğini kazanmış bir uluslararası 
ve ulusal taşımacılık terminolojisidir. Kısaca özetlemek 
gerekirse, bir freight forwarder herhangi bir özvarlığı 
olmayan ( ki bugün artık bu da değişti ) fakat müşterinin 
talebine, mal cinsine, ihtiyacına göre pazardaki en etkin 
taşımacılık kaynağını tespit ederek ve buna ek olarak 
katma değerli hizmetleri de ekleyerek müşterisinin 
hizmetine sunan bir kurumdur.

Freight forwarding, müşterisine taşımacılık modundan 
bağımsız 360 derece hizmet veren bir kurumdur. Yani 
aslında bir nevi taşımacılık mühendisliğidir diyebiliriz. 
Konusunda ihtisaslaşmış özvarlık sahibi (karayolu, 
denizyolu, demiryolu, intermodal, havayolu vb.) ile 
ihtiyacı birleştiren, maliyetlendiren, yöneten kurumdur. 

Bizim Galata olarak yıllar içerisinde ihtisaslaştığımız 
konu ise her taşıma modunda hizmet verebilecek alt 
yapıyı ulusal ve uluslararası bazda oluşturmuş olmamız 
ve parsiyel taşımacılıktır.

Bugün Türkiye’deki ofi slerimiz, 250’nin üzerinde 
ekibimiz ve yurt dışındaki iş ortaklarımız sayesinde, 
ihtiyaca, mal cinsine ve beklentiye yönelik taşımacılık 
çözümleri sunarak senede 100 binin üzerinde yük 
elleçlemekteyiz. Bir freight forwarder’in müşterisine 
sağladığı en büyük avantaj ister karayolu ister 
hava, deniz veya başka bir taşımacılık modunda en 
geniş yelpazeyi en efektif maliyetler ve süreçleri ile 
sunabiliyor olmasıdır.

Uluslararası lojistik ağa sahip Galata Taşımacılık’ın 
forwarder ağından söz eder misiniz, dünyanın 
hangi noktalarına forwarder sistemle teslimat 
gerçekleştiriyorsunuz?

İstanbul merkez ofi s dışında, Çatalca ve Bursa Lojistik 
depolarımız, İstanbul havalimanı ofi simiz, Bursa, İzmir 
ve Mersin şubelerimiz ile karayolu, havayolu, denizyolu 
ve intermodal taşımacılıkta bir freight forwarding şirketi 
olarak faaliyet göstermekteyiz. Şu anda karayolunda 
2’si Kuzey Afrika olmak üzere toplamda 17 ülkeye 
düzenli parsiyel taşımacılık hizmeti veriyoruz ve bu 
sene de yeni eklenecek destinasyonlar ile karayolunda 
hizmet verdiğimiz ülke sayısını 20’ye çıkaracağız. 
Bu konuda Türkiye’de en geniş parsiyel karayolu 
taşımacılık kapsama alanına sahibiz diyebilirim. Hava 
ve denizyolunda ise global acente ağımız sayesinde  
ciddi bir kapsama alanımız var, bu iki taşıma moduna 
da ciddi yatırım yapıyoruz. Yine Covid-19 süresince 
yatırımını yaptığımız depolama altyapımız ve   
intermodal taşımacılık departmanı ile beraberinde gelen 
45”PW HC konteynerlerimize ek yeni siparişler verdik 
ve bu taşıma modunda iddiamızı artırmayı hedefl iyoruz. 
Galata 25 sene sonra bugün global bir şirkettir demem 
doğru olacaktır.
Forwarder taşımacılık günümüzde lojistik 
sektörünün neresinde yer alıyor, sektörün 
geleceğindeki konumuna dair öngörüleriniz nedir? 

Yükleme öncesi ve yükleme sonrası üretilen katma 
değerli hizmetler dikkate alındığında oluşturulan zincirin 
tam ortasında kalan bir gerçektir freight forwarding. 
Bugün birçok şirket, ünvanını uluslararası taşımacılık 
ve lojistik hizmetler olarak güncelliyor ( Int’l freight 
forwarding and logistics ). Tabii ki halen sadece 
belli konularda ihtisaslamış ve bunun dışına çıkmak 
istemeyen şirketler var. Kesinlikle desteklediğim bir 
karar olduğunu da söylemek durumundayım. Örneğin; 

sadece karayolu yapan, sadece havayolu, denizyolu 
taşımacılığı, intermodal veya sadece lojistik hizmet 
üretenler gibi. Biz 25 sene içerisinde yavaş, emin ve 
hesaplanmış adımlarla tüm bu hizmetleri bünyesinde 
barındıran bir şirket olmayı tercih ettik. 25 sene 
gibi aslında uzun bir süreye yaymamızın sebebi de, 
altyapısını doğru oluşturmak, doğru ekibi kurmak 
ve neticesinde yapmak için yapmak değil, her bir 
verdiğimiz hizmetteki kalitemizi asli işimizmiş gibi 
kurgulamaktan ötürüdür.
Sektörde çeyrek asrı geride bırakan Galata 
Taşımacılık’ın ilk günden bu yana değişen sektör 
algısından bahseder misiniz, 25. yılında Galata 
Taşımacılık sektörde nelere öncü olacak? 

Biz 25 sene boyunca asla taviz vermeyeceğimiz 
kriterleri en başından belirlemiştik; çalışanların 
mutlu olacağı bir şirket olmak, itibarı ve güvenilirliği 
başta çalışanları olmak üzere tedarikçi, iş ortakları 
ve müşterileri nazarında da tam olmak. Bunu 
büyük ölçüde başardık diyebilirim, nitekim 3 defa 
üst üste Türkiye’nin en iyi işverenleri listesine 
girmiş olmak, Türkiye’de kadınlar ve Y kuşağı 
için harika işyerleri listesinde yer edinmiş olmak 
buna bir işaret, lakin bunu başarmak da çok uzun 
yıllar aldı. Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve 
müşterilerimiz nazarında da bunu büyük ölçüde 
başardık diyebilirim çünkü günümüz zorlu rekabet 
ortamında halen çok ama çok uzun yıllardır süren 
işbirliklerimiz azımsanmayacak kadar az. Bunda 
da en önemli etken vizyoner bir şirket olmayı tüm 
şirkete yaymış olmamız. Türkiye’de ilk CRM 
departmanını, eğitim departmanını kuran şirketiz. 
Şirket içerisinde çok seslilik bizi başarıya taşıyan 
önemli bir faktör oldu. Örneğin kurumsal sosyal 
sorumluluk noktasında da bu böyle, biz 12 yıldır 
istisnasız KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut 
Vakfı ile çalışıyoruz ve sürdürülebilirliğin en güzel 
örneğini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer önemli etken 
ise dijital dönüşüm. Biz buna çok emek veriyoruz. Bu 
dönüşüme direnen şirketlerin hangi sektörden olurlarsa 
olsunlar önlerinde aşılması zor bir engel bulunuyor. 
Kısacası biz global ölçekte sektörü takip ediyor ve 
uyarlanabilecek yenilikleri adapte etmeye çalışıyoruz 
ki bu da hassas bir nokta. Herşeyi uyarlayamazsınız, 
uyarlayacağınız günlük iş akışına entegre edeceğiniz 
yenilikler ülkeniz gerçeğine yumuşak bir geçişle 
entegre olmuyorsa sadece kurumsal iletişimde 
kullandığınız ama fayda sağlamayan atıl  
yatırımlar oluyorlar.

Vittorio Zagaia


