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Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş. İstanbul, 8 Aralık 2021 

Siemens Mobility Türkiye’ye yeni CEO 
 

Ali Tatar, 1 Ocak 2022 itibariyle Siemens Mobility Türkiye'nin CEO ‘luk görevini üstlenecek. 

Tatar, 2021 sonunda karşılıklı mutabakatla şirketten ayrılacak olan Rasim Cüneyt Genç'in 

yerini alacak. 

 

Siemens Mobility Orta Doğu ve Afrika CEO'su Léon Soulier; “Ali Tatar'a Siemens Mobility' 

nin Orta Doğu ve Afrika liderlik ekibine hoş geldiniz diyor ve kendisine başarılar diliyorum” 

dedi. Ayrıca, “Ali'nin dünya çapında çeşitli ulaşım projelerinde engin bir uluslararası deneyimi 

mevcuttur ve Türkiye'deki müşterilerimize iyi hizmet vereceğinden eminim” diyerek ekledi. 

“Türkiye, Siemens Mobility için önemli bir ülkedir ve böyle olmaya devam edecektir. Harika 

bir ekip, etkileyici referans projeleri ve yeni liderliği ile Siemens Mobility Türkiye'nin 

başarılarının devamını dört gözle bekliyorum.”  

 

Ali Tatar, “Tarihinde birçok başarı hikayesi olan Siemens Mobility Türkiye, çok güçlü ve 

deneyimli bir ekipten oluşuyor. Siemens Mobility'nin Türkiye'de güçlü bir ekip ve değerli 

müşterilerimizin ve paydaşlarımızın güveni ile sektörde önemli bir rol oynamaya ve işini 

büyütmeye devam edeceğinden fazlasıyla eminim” dedi. 

 

Tatar, Siemens'e 2007 yılında Almanya, Türkiye, Rusya, Katar, Hindistan ve Suudi 

Arabistan'daki demiryolu projeleri için teklif direktörü olarak katılmıştı. Katar'daki ilk demiryolu 

projesinin (Education City People Mover sistemi) teknik direktörüydü ve diğerlerinin yanı sıra 

Riyad Metro projesinin yönetim ekibinin bir parçasıydı. Ulusal ve uluslararası bir ortamda 

büyük ölçekli ulaşım ve demiryolu projelerinin uygulanması konusunda geniş deneyimi 

vardır. Ali Tatar kariyerine DE-Consult'ta başlamış ve Siemens'ten önce Deutsche Bahn'da 

çalışmıştı. Technische Universität Berlin ve Technische Fachhochschule Berlin'den inşaat 

mühendisliği derecelerine sahiptir. 
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E-posta: burcu.ayvaz@siemens.com 

 

Bizi Twitter'da takip edin: www.twitter.com/SiemensMobility 

 

Siemens Mobility hakkında daha fazla bilgi için lütfen:  

www.siemens.com/mobility adresimize bakın. 

 

 

Siemens Mobility, Siemens AG'nin ayrı olarak yönetilen bir şirketidir. 160 yılı aşkın bir süredir ulaşım çözümlerinde lider 

olan Siemens Mobility, ana alanları olan vagonlar, ray otomasyonu ve elektrifikasyon işleri, anahtar teslimi sistemler ve ilg ili 

hizmetler konusunda portföyünü sürekli olarak yenilemektedir. Siemens Mobility, dijitalleşme ile dünya çapındaki mobilite 

operatörlerinin altyapıyı akıllı hale getirmesine, tüm yaşam döngüsü boyunca değeri sürdürülebilir bir şekilde artırmasına, 

yolcu deneyimini geliştirmesine ve kullanılabilirliği garanti etmesine olanak sağalmaktadır. 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 

mali yılında Siemens Mobility dünya çapında yaklaşık 39.500 çalışanı ile 9,2 milyar Euro gelir elde etmiştir. Daha fazla 

bilgiyi şu adresimizde bulabilirsiniz: www.siemens.com/mobility.   
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