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5 Kasım 2021 
TMB Binası, Ankara 

Endonezya Bayındırlık ve İskân Bakanı Hadimoeljono, 
TMB’yi Ziyaret Etti 

 
Endonezya Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Basuki Hadimuljono,  ülkelerimiz arasındaki sektörel 

işbirliğinin artırılmasına yönelik olarak Birliğimizde  düzenlenen toplantıda TMB üyeleri ile 
biraraya geldi. 

 
Endonezya Bayındırlık ve İskân Bakanı Basuki Hadimuljono başkanlığındaki heyet ile 5 Kasım 2021 
tarihinde Birliğimiz Binası’nda üyelerimizin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. TMB Başkanı Erdal 
Eren’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen  toplantıda, Endonezya’da önümüzdeki dönemde hayata 
geçirilecek alt ve üst yapı projelerinin firmalarımızca üstlenilmesi konusundaki imkânlar ele alındı. 
Söz konusu toplantıya Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkanı İrfan Aker 
de katılarak ülkemizin müşavirlik hizmetleri hakkında bilgi paylaştı. 
 
Toplantının açılışında konuşan TMB Başkanı Eren, Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne 
kadar 130 ülkede 445 milyar ABD Doları tutarında 11 bin projenin hayata geçirildiğini belirtirken; 
ağırlıklı olarak Avrasya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren sektörümüzün, Güney Asya 
ve Uzak Doğu ülkelerinde de toplam 13 milyar ABD Doları tutarında 888 proje üstlenilmişken 
Endonezya’da bugüne kadar herhangi bir proje gerçekleştirmediğine dikkat çekti. Türk 
müteahhitlerin Kazakistan’ın başkentinin Almatı’dan Astana’ya taşınması sürecinde üstlendiği önemli 
role işaret eden Eren, sektörün bu konudaki deneyimi kapsamında Endonezya’da önümüzdeki 
dönemde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde yer almaya istekli olduğunu vurguladı. 
 
Endonezya Bayındırlık ve İskân Bakanı Basoeki Hadimoeljono da konuşmasında Türkiye ve Endonezya 
arasındaki olumlu ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde ülkelerinde hayata 
geçirilecek projelerde Türk müteahhitlik firmaları ile işbirliği yapılması arzusunda olduklarını söyledi. 
Türk müteahhitlerin gerek kamu-özel işbirliği gerek yol projeleri konusundaki tecrübesinden 
yararlanmak istediklerini dile getiren Bakan Hadimoeljono, gündemdeki yeni başkentin taşınması 
sürecine dair son gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Hadimoeljono, yeni başkentin orman içinde yer 
alacak bir akıllı şehir olarak inşa edilmesinin planlandığını belirterek, taşınma ile ilgili fizibilite 
raporunun iki ay önce hükümete sunulduğunu ve 2022 yılında projelere başlanmasının beklendiğini 
kaydetti. 
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