
Mustafa Asım ALKUMRÜ
1923 - 1965

Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Direktörlüğü Jeoloji Servisi
Şefi Mustafa Asım Alkumru, çalışkanlığı ve başarılarla dolu vazife
hayatının en verimli devresinde ve henüz 42 yaşında olduğu halde
15.11.1965 günü vefat ederek., idaremizde büyük bir teessür yarat-
mıştır«

Eski öğretmenlerimizden Abdülkadir Alkumra'nun oğlu olan
Mustafa Asım Alkumru, 15 Aralık 1923 günü Abuıslah (Hopa) da
doğmuştu,

Sona İlkokulu, Hopa Ortaokulu ve Kars Lisesini bitirdikten
sonra Yüksek öğretmen okulu Tabiiye Bölümünden mezun ola-
rak, İstanbul Erkek Lisesi ve Denizli Lisesinde öğretmenlik yapan
Mustafa Asım Alkumru, 15.6.1949 tarihinde idaremize intisap et-
miş ve 1.3.1956 da Jeoloji Servisi Şefliğine atanmıştı.

Vazifesine son derece bağlı bulunan, öğretmenlik hayatında
takdir toplıyan5 idaremizdeki çalışmaları sırasında defalarca terfi
eden ve iki defa takdirname ile taltif olunan Mustafa Asım Al-
kumru» arkadaşlığında samimî3 kin nedir bilmiyen bir dost3 me-
murlarının ruh hallerini dahi hesaba katan bir âmir ve olgun bir
insandı,

İdaremizin değerli mensubu bulunan Mustafa Asım Alkum-
ru'nun genç yaşında hayata gözlerini kapamış olmasından dolayı
ailesinin büyük acılarını paylaşmaktayız, İdaremiz camiasında za-
mansız vefatiyle meydana getirdiği teessür5 ancak3 kendisinin ça-
lışma ve vazife hayatındaki başarı örneklerinin yaşayacak olan
hâtırasiyle giderilmeye çalışılacaktır«
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Kederli ailesinin ve arkadaşlarının acılarını paylaşır, idaremiz
mensuplarına başsağlığı dileriz.

Asım Alkumru'imii yazdığı raporlar

1 — Erzincan-Cimin H.E. santral yeri jeolojik rapor (1955)*

2 — Muş Varto-Çarbuhur deresi üzerinde enerji imkânları etüdü
(1963),

3 — Ağrı-Eleşkirt Serihan deresi üzerinde hidroelektrik santral

yeri jeolojik raporu (1963),

4 — Ağrı-Cumaçayı H.E. santral yeri jeolojik etüdü (1963)«

5 —• Yukarı Murat ve Fırat nehirleri ile kolları üzerindeki bent
yerleri ilk jeolojik etüdü (1963)

6 — Report of geological investigation of the Fırat»Karakaya

Dam Axis (1964).

7 — Îskenderun-Sarıseki ELE. santral yeri ilk jeolojik raporu (1955).

8 — Maraş-Ceyhan IL kademe H.E, santral yeri jeolojik raporu.

(1954).

9 — Manavgat-Akışlar köyü H.E, santral yeri raporu (1957).

10 — Konya Ayrancı bendi jeolojik raporu (1953).

11 — Konya-Altınapa baraj yeri ve sondajları jeolojik raporu (1953).

12 — Niğde-Ecemiş çayı H.E. santral yeri jeolojik raporu (1955).

13 — Niğde-Aksaray Azmi-Millî un fabrikası temel araştırmaları

hakkında rapor (1959).

14 — Büyük Menderes grabeninin yeraltı suyu etüdü (1955).

1.5 —- Îstanbul-Maltepe Süreyya Paşa Sanatoryumuna su temini
hakkında son jeolojik rapor (1958).

16 — Îstanbul-Maltepe Süreyya Paşa Sanatoryumuna su temini

ilk etüdü (1958),

17 — Sakarya-Paşalar boğazı jeolojik etüdü (1952),

18 — Sakarya-Sarıyer Aymanlar köyü çakıl sahasına ait rapor (1950).

19 — Ankara-Bahçelievler Eser Yapı Kooperatifi temel araştırma-
ları hakkında rapor (1960),
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20 — Ankara Üniversitesi-Konservatuvar arkası öğrenci Yurdu

Sitesi temel araştırmaları hakkında rapor (I960).

21 — Sakarya-Paşalar boğazı raporu (1965) (Türkçe^ İngilizce).

22 — Kızılırmak-Köprüköy baraj yeri jeolojik raporu« (1953),

23 — Kızılırmak-Köprüköy baraj yeri araştırmaları hakkında jeo-
lojik rapor (1953),

24 — Kızılırmak-Kcsikköprü Ariyet sahalarında açılan kuyulara
ait rapor (1955).

25 — Kızıhrmak-Kesikköprü Barajı araştırmaları ve jeolojik ra-
poru (Dr. Kleinsorge-Asım Alkumru) (1956).

26 •—- Kızıhrmak-Kesikköprü bent yeri sondajlar hakkında rapor-
(I960).

27 — Artvin-Murgul Bakır İşletmesi izabe tesisleri sondajlarına
ait rapor (1959)»




