
haldun  büyükdora

Þubemiz 6. Dönem Yönetim Kurulu 

Baþkan Yardýmcýsý, 14. ve 15. Dönem 

Baþkaný ve EMO 32. Dönem Onur Kurulu 

üyesi Haldun Büyükdora 30 Aralýk 2009 

tarihinde aramýzdan ayrýldý. 31 Aralýk 

2009 Perþembe günü Þubemiz önünde 

Haldun Büyükdora için bir tören 

düzenlendi.

Þube önünde düzenlenen törende 

Þube YK Baþkaný Sedat Gülþen; Haldun 

Büyükdora 'n ýn  ü lke  ve  mes lek  

çýkarlarýnýn korunmasýna, teknik 

elemanlarýn sendikal mücadelesine 

verdiði destekle Oda tarihinin unutulmayan isimlerinden olduðunu ifade etti. EMO YK 

Baþkaný Musa Çeçen ise konuþmasýnda; mesleðine iliþkin bilgileri, etik deðerleri 

sonuna kadar takip eden ve bunlarý aktarma çabasýný sürdüren Haldun 

Büyükdora'nýn çalýþma anlayýþýný sürdüreceklerin ifade etti. 

Þubemiz önceki dönem baþkanlarýndan Mustafa Küçük ise Büyükdora'nýn kiþiliði, 

mesleki uygulamalarý ve 

Oda çalýþmalarýna yaptýðý 

özverili katkýlarýn unutul-

mayacaðýný belirtti.

T ö r e n i n  a r d ý n d a n  

Büyükdora'nýn cenazesi 

Buca Kaynaklar Mezar-

lýðý’nda defnedildi.

HALDUN BÜYÜKDORA’yý Yitirdik...

Haldun Büyükdora : 1934 yýlýndaKayseri'de doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Eskiþehir’de tamamladýktan sonra ÝTÜ Maçka Teknik Okulu’ndan 

1960 yýlýnda Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik sonrasý DSÝ-EÝEÝ'nde kýsa sürelerde çalýþtý. Etibank Batý Anadolu Þebeke 

Müdürlüðü‘ne baðlý çeþitli birimlerde görev aldýktan sonra atandýðý Elazýð'da Güney Anadolu Bölge Müdürü olarak iki yýl çalýþtý. Yeniden döndüðü 

Batý Anadolu Þebeke Müdürlüðü‘nde müdür yardýmcýsý iken 1975 yýlýnda istifa ederek kamu görevinden ayrýldý. 15 yýl süre ile ENH ve trafo merkezi 

projelendirme ve taahhüdü konularýnda çalýþtý. 1990 yýlýnda döndüðü TEK‘ndan Ýþletme ve Bakým Müdürü iken 1995 yýlýnda emekli oldu. Bir süre 

SMM faaliyeti sürdürdü.  Öðrencilik yýllarýnda baþlayan toplumsal duyarlýlýðýný hiçbir zaman yitirmeyen Büyükdora; Þubemizin 6. Dönem 

Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý, 14. ve 15. Dönem Baþkaný ve EMO 32. Dönem Onur Kurulu üyeliði görevlerinde bulundu.  Haldun 

Büyükdora’nýn hazýrladýðý  2006 yýlýnda Ölçü Trafolarý ve SekonderKoruma ve 2008 yýlýnda OG Þebekelerinde Hat Bileþenleri adlý iki kitabý da Þubemiz tarafýndan yayýmlanmýþtýr.

Yýllara meydan okuyarak mühendislik birikiminin aþýnmasýna olanak vermeden nasýl arttýrýlabildiðini, bu birikimin ürüne 

nasýl dönüþtürülebildiðini, gereksinim duyanlarla nasýl paylaþýlabildiðinin en güzel örneklerinden birisi oldu.

Aþýnmýþ deðer yargýlarý ve özellikle son otuz yýlda ülkemizde uygulanan proðramlarýn ürettiði bencil, paylaþma ve 

dayanýþma duygularýndan uzak, herþeyi maddiyata dönüþtürmeye koþullandýrýlmýþ insan tipine karþýn yaþamý boyunca 

tüm birikimini paylaþmanýn koþullarýný yaratmaya çalýþtý.

O donanýmlý, üretken mühendisi özlüyorum...

Her an topluma karþý sorumluluklarýnýn bilincinde, topluma karþý görevlerini yerine getirmeye çalýþtý. Öncelikle meslek 

alaný olmak üzere ülkemize ve insanlarýmýza dayatýlan politikalarýn ve bu çerçevedeki uygulamalarýn takipçisi oldu. 

Bunlarýn topluma sunuluþ biçiminin ötesinde özünü yakalayarak, sömürü ve talaný sergilemeye çalýþtý ve buna karþý 

mücadelede emeðin ve emekçinin yanýnda yer aldý.

Bir çoðunun uçtan uca savrulduðu, bazý nostaljik söylemlere karþýn davranýþlarýyla dönem politikalarýyla uyuþan insan 

tiplerine karþýn dik bir duruþ sergileyen o kararlý, inançlý demokratý özlüyorum...

Yaklaþýk otuz yýl önce farklý siyasi görüþlere karþýn örgütün zor koþullardan çýkarýlmasý için duyulan sorumlulukla 

baþlayan birlikte çalýþmamýz kýsa süre sonra siyasi görüþlerimizi aklýmýza bile getirmediðimiz bir paylaþým sürecine 

dönüþtü. Mücadeleyi, sanatý, kültürü, türküleri, yaþamý, raký ve balýðý paylaþtýk.

Bugün temel çeliþkilerimizi unutarak ikincil sorunlar üzerinden birbirine katlanamaz duruma gelenlere örnek olmasýný 

dilediðim böylesine anlamlý bir paylaþýmý yaþama onurunu bana veren o güzel dostu özlüyorum... 

Mustafa Küçük

HALDUN BÜYÜKDORA’YI  ÖZLÜYORUM...

emo izmir þubesi4ocak 2010
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