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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şubesi’nin Yönetim 
Kurullarında iki dönem, EMO Onur 
Kurulu’nda ise bir dönem görev 
üstlenen Haldun Büyükdora, ara-
mızdan ayrılışının 10’uncu yıl dö-
nümünde anılıyor. Dayanışmayı 
ön plana çıkaran örnek kişiliğiyle 
bilinen Büyükdora, mesleğe ve top-
luma karşı sorumluluklarını yerine 
getirirken, emeğin yanında, kararlı, 
demokrat kimliğiyle EMO’nun mü-
cadelesini şekillendiren isimlerden 
biri olarak tanıyor. 

Haldun Büyükdora, 1934 yılında 
Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğreni-
mini Eskişehir’de tamamlamasının 
ardından İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maçka Teknik Okulu’ndan 1960 yı-
lında elektrik mühendisi olarak me-
zun oldu. Mezun olmasının hemen 
ardından 1319 sicil numarasıyla 
Elektrik Mühendisleri Odası’na üye 
olan Büyükdora, meslek hayatına ise 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nde (EİEİ) 
başladı. Kısa süre sonra Etibank 
Batı Anadolu Şebeke Müdürlüğü’ne 
geçiş yaptı. Batı Anadolu Şebeke 
Müdürlüğü’nde farklı görevlerde bu-
lunduktan sonra Elazığ'da Güney 
Anadolu Bölge Müdürü olarak iki yıl 
çalıştı. Ardından geri döndüğü Batı 
Anadolu Şebeke Müdürlüğü’nde mü-
dür yardımcısı iken 1975 yılında istifa 
ederek kamu görevinden ayrıldı. 15 
yıl süreyle enerji nakil hatları ve trafo 
merkezi projelendirme ve taahhüdü 

konularında çalıştı. 1990 yılında yeni-
den kamu görevine dönen Büyükdora, 
Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) 
İşletme ve Bakım Müdürü görevini 
yürütürken, 1995 yılında emekli oldu. 

Meslek yaşamının yanında Oda 
çalışmaları içerisinde de yer alan 
Büyükdora, 20 Ocak 1973 tarihinde 
gerçekleştirilen EMO İzmir Şubesi 
6. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim 
Kurulu’na seçildi. Büyükdora’nın baş-
kan yardımcılığını üstlendiği ve 19 
Ocak 1974 tarihine kadar süren 6. 
Dönem çalışmaları kapsamında, İzmir 
Belediyesi’nin aldığı 10 daire kadar 
yapılardan elektrik projesi istenme-
yeceği ilişkin karara karşı mücadele 
edildi. TBMM’de görüşülerek kabul 
edilen ve Cumhuriyet Senatosu’nun 
onayına sunulan kamuda çalışan mü-
hendislerin oda üyeliğini yasaklayan 
ve serbest çalışanların için de da üye-
lik zorunluluğunu kaldıran ve Odaları 
"özel kulüplere” dönüştürmeyi hedef-
leyen TMMOB Kanunu değişikliği gi-
rişimine karşı kampanya düzenlendi. 

Şubenin 6. Döneminde kurum-
sallaşma çalışmalarına ciddi katkılar 
sağlayan Büyükdora, 12 Eylül’ün son-
ra 9 Ocak 1982 tarihinde düzenlenen 
ve yönetim organlarına aday bulun-
masında bile zorlanılan EMO İzmir 
Şubesi 14. Olağan Genel Kurul’da se-
çilerek, Yönetim Kurulu Başkanlığı gö-
revini üstlendi. Askeri cuntanın baskıcı 
rejimine rağmen 14’üncü Dönem’de 
İzmir’de mesleki çalışmaların yeniden 
canlandırılmasında önemli roller üst-

lendi. Öğrencilik yıllarında başlayan 

toplumsal duyarlılığını hiçbir zaman 

yitirmeyen Büyükdora, bir sonra-

ki 15. Dönemde de Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini yürüttü. Büyüdora, 

1990-1991 yılları arasından ise EMO 

32. Dönem Onur Kurulu üyeliği göre-

vinde bulundu. Büyükdora, 30 Aralık 

2009 tarihinde aramızdan ayrıldı. 

Oda çalışmaların yanında 

Büyükdora, eserleriyle mesleğin geli-

şimine de katkı sağladı. Büyükdora’nın 

“Ölçü Trafoları ve Sekonder Koruma” 

adlı kitabı 2006 yılında yayımlanırken, 

2008 yılında ise “OG Şebekelerinde 

Hat Bileşenleri” adlı eseri yayımlandı. 

Mücadele arkadaşlarının özlemle 

andığı Büyükdora, üretken kişiliyle 

genç meslektaşlarımıza örnek oluştu-

rurken, Odamızın mücadelesine de ışık 

tutmaya devam ediyor.
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