
Prof» Dr» Rudolf Sigl Emekli Oldu 

Veli AKARSU* 

ÖNSÖZ 
Büyük bilim adamı Prof. Dr. Müh. Rudolf Sigl 31 Mart 

1993'de emekli oldu. Rudolf Sigl Münih Teknik Üniversitesi As-
tronomi ve Fiziksel Jeodezi Anabilim Dalı başkanıydı. Bu büyük 
bilim adamıyla 1991 yılında Münih'te tanıştım. Kişisel görüşümü 
açıklamam gerekirse, Prof. Dr. -Müh. Rudolf Sigl'in çok konuk-
sever ve bana her bakımdan yardımcı olduğunu bütün kalbimle 
ifade edebilirim. Erdemli bir kişi, gördüğü bir iyiliği hiç bir zaman 
unutmamalıdır. Bu makalenin Türk ve Alman jeodezicilerin bir-
birlerine duyduğu karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmeye katkıda bu-
lunmasını dilerim. Bundan başka yeni yaşamınızın sîze sevinç, 
sağlık ve arzularınızın hepsini yerine getirmesini diliyorum. 

VORWORT 
Prof. Dr. Müh. Rudolf Sigl, der groB Wijienschfat!er ist seit Maerz 93 emeritiert. Prof. Sigl 

vvar Inhaber der Lehrstuhls für Astronomische und Physikalische Geodaeisie an der Technisce Uni-
versitaet München und ist ein internatsionel bekanter WiBenschaftlierb 

1991 habe ich Hernn Prof. Sigl kennengemert. leh habe ihn als auBeror dentlich lieben vvürdi-
gen Menschen und Kollogen erlebt, der min in jeder Hinsicht behilflich vvar. Es liegt mir daran zu 
betonen, daB er mir als vorbild licherMensch in dankbarer Erinnerrung bleiben vvird. îch vvünsehe 
mir, daB dieser Artikel zwischen türkisehen und deutschen Geodaetean vveiterhin zum guten Ver-
staendnisund gegenseitigen fruchtbarenMiteinander beitragen möge. 

AuBerdem vvünsehe ich Ihnen Herr prof. Sigl,fürden neusen Leben sabschnitt Gesundheit und 
die Erfüllüng aller İhrer Wünsche. 

Münih Teknik Üniversitesi Astronomi ve Fiziksel Jeodezi Kürsüsü başkanı olan Prof. Dr. -
Müh. Rudolf Sîgl, 31 Mart 1993'de emekli oldu. 16.03.1928'de Münih'te doğan Rudolf Sigl, önce 
Münih Devlet Jnşaat Okulunda sonra Münih Teknik Yüksek Okulunda yüksek öğrenimini yaptı ve 
1951 'de Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi oldu. Münih Teknik Üniversitesi (Münih TH) 
Jeodezi Enstitüsünde Prof. KneiBl'in yanında iki yıl bilim asistanı olarak çalıştıktan sonra, 1953'de 
yeni kurulan Alman Jeodezi Araştırma Enstitüsü (DGFI) Münih 1 nolu şubesinin, Astronomi ve 
Jeodezi Ana Bilim Dalı raportörlüğüne seçildi. 

1954 yılında doktora çalışmasının konusu Temel Jeodezik Ağların Yönetilmesiydi. 1960 
yılında ise Astronomik Boylamların Doğru Gözlenmesi adlı çalışmasıyla doçentlik tezini verdi. 
1956 yılında Uluslararası Yer Ölçme Bavyera Komisyonu (BEK) başkanı, 1969 yılında ise DG-
Fl'nınl no'lu şubesinin müdürü oldu. 1963 yılıda 34 yaşındaki bu pozisyonundan Münih TH'da 
yeni kurulan Astronomi ve Fiziksel Jeodezi Kürsüsüne Ordinaryüs olarak atandı ve 1965 yılında 
Münih TH Jeodezi Enstitüsü müdürü oldu. Araştırmalara katılmasına rağmen, Münih'teki bu 
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görevini emekliliğine kadar sürdürdü.Derslere daima sabahları erkenden başlamasına ve mükem-
mel ders notları ya da ders kitapları (Trigonometri.4 Baskılı Astronomik Jeodezi. 2 Baskılı Potan-
siyel Teorisi) olmasına karşın. Prof. Sigl öğrencilerinin bütün derslerine katılan bir yüksek okul 
öğretmeniydi. 

Yeni neslin bilimselliğini kolaylaştırmak için 40'dan fazla doktora ve 6 doçentliğe referanslık 
yaptı. Prdf. Sigl'ın bir hedefi de meslektaşlarının geliştirilmesiydi; Bavyera Bölgesi Ölçme 
Mühendisleri Derneği (DVW)'nde bu amaçla verdiği konferanslarının çokluğu bunu göstermek-
tedir. Hazırlık yoluyla yeni sorunları benimseyerek bilimsel ilgisini nitelendirdi. 

Bu anlamda uğraştığı üç önemli konu aşağıda özetlenmiştir. 
*İlk önce geniş hacimli sabit noktalı alanlar ile uğraştı. RETrig'de biraraya getirdiği geniş 

Avrupa'nın sabit konumlu bir alanının yöneltilmesi konularını doktora, doçentlik ve diğer 
çalışmalarının bir kısmında işledi. Nihayet Prof. Sigl'in yetkisi altında Avrupa 1987 (ED 87) da-
tumunun belirlenmesi girişiminde bulundu. 

* 1960 yıllarının başında yeni bir teknoloji, bugün ise pratikte standart olan ışık ve mikro dal 
ga ile elektro manyetik uzunluk ölçme, diğer bir alan olarak gösterilebilir., 

*1961 yılındaki konferansında aşağıdaki teoremi bulunuyor: 
Yapay yer uydularının geliştirilmesi jeodeziye yer yuvarının şekil ve konum büyüklüklerinin 

belirlenmesi için bir çığır açacaktır. Bugün bu çığırı açtığı söylenebilir. Ve oradaki yol Rudolf 
Sigl'in yoluydu. 

İlgili birçok bilimsel araştırma projesi, sadece iyi koordine edilmiş bir kurumda kesin iler-
lemeler sağlayabileceği anlayışında olan Prof. Sigl , DGFI ve Münih TH 'nın ortak bir araştırması 
olan 78 özel araştırmaya katılımıyla yaptığı teorik ve pratik çalışmalarının orijinallikleri nedeniyle 
dünyaca en yüksek itibarı gördü. Resmi bir araştırma için gerekli malzemelerin biraraya gelmesini 
sağlamak gerektiğinin farkında olan prof. Sigl, gittikçe artan iş gücünün büyük bir kısmını bilim 
menajerliğine ayırdı. 

Üniversite dışarda bu çeşit özerk görevlerinden bir kaçı aşağıda sıralanmıştır. 
*Alman Jedezi Komisyonu (DKG)'nin sürekli sekreteri, 
*Alman Jeodezi Araştırma Enstitüsü(DGFI)'nın müdürü, 
♦Bavyera Yer Ölçme Komisyonu (BEK) başkanı, Alman Jeodezi Komisyonu (DKG)'nun 

birçok defa bilirkişisi, 
*Ulusal Jeodezi ve Jeodezi Fizik Komitesinin (NGG) bölüm sözcüsü, 
*Alman Müzesinin (1993 yılında Jeodezi bölümünün yeniden açılmasıyla) yönetim kurulunda 

üye 
* Uluslararası Jeodezi Birliği'nin başkan yardımcısı ve iki çalışma grubunun yıllar süren 

başkanlığını, 
*Münih'te bu nitelikte çalışma grupları için 1970 yılılında Deniz Jeodezisi ve 1981 yılında ise 

Jeodezik Ağlar adlı iki büyük sempozyumu organize etti. 
*1979 yılından beri Bavyera Bilimsel Akademisi üyesi, 
*1984 yılından bu yana Avusturya Bilimler Akademisi ve 1980 yılından bu yana Ulus-

lararası Yer ölçmesi Avusturya Komisyonu üyesi, 
*1991 yılından bu yana hem Avrupa Bilimler Sanatlar Akademisi hem de Uluslarası 

Jeodezi Birliğine üye seçildi. 
* 1983 yılında Uluslararası Jeodezi Birliğinin (IAĞ) Levallois Madalyasını aldı, 
*1988 yılında Bavyera Ölçme Mühendisleri Odasının Liyakat Madalyası ve Şeref Üyeliğini 

aldı. 
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* 1992 yılında Münih TH'nin Altın Şeref Rozeti verildi 
*Haziran 1995 yılında Karlsrühe Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. 
220'den çok yayınlarının listesinin ve yaşamını ayrıntılı olarak tanıtan 60. doğum günü içeride 

ve dışarıda meslektaşlarının büyük bir kutlama, teşekkür ve saygılarına tanıklık etti. Rudolf Sigl 
mesleğimiz için ne yaptıysa şükran ve takdirle yaptı; bu yeni ve onun için şimdilik alışılın amış 
yaşam kesitini en iyi dileklerle kutlarım. 

Kaynak: Prof. Dr. K. Schnaedlbach'ın Mitteilungsblatt DVW-Bayern 211993 de 
yayınlanan makalesinden büyük oranda yararlanılmıştır. 
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Yüksek Mühendis Celalettin Songu 

1914 yılıda Konya'da doğdum. İlkokulu Silifke'de, 
ortaokulu Tarsus'ta, liseyi Konya Erkek Lisesinde 
1935-1936 fen kolunda bitirdim. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesine girdim. O sene Milli Eğitim Bakanlığınca 
açılmış olan Avrupa imtihanlarına girerek, Milli Savunma 
Bakanlığı adına harita mühendisliği imtihanını kazanarak tıp 
fakültesinden ayrıldım. 

Almanya'da yapacağımız tahsil programına göre altı ay 
harita genel müdürlüğünde ve mezuniyet sonrasında da 
Almanya'da bir fotogrametri müessesinde bir yıl staj yapmamız 
gerekiyordu. Bu nedenle 1937 yılı başında Harita Genel 
Müdürlüğünde altı ay staj yaptıktan sonrada aynı yıl temmuz 
ayında Almanya'ya gittim. 

Tahsilime   1938 yılında Bonn Üniversitesi'nde 
başladım. İkinci Dünya harbi esnasında Almanlar Fransa'ya saldıracakları zaman Ren nehrinin sol 
tarafında hiçbir yabancının bulunmasını istemediler. Bu sebeble Bonn'dan ayrılarak Dresden 
şehrine gittim ve tahsilime Dresden Teknik Üniversitesi'de devam ettim. 

Dresden'de fotogrametri derslerine Prof. Hugershorf gelirdi . Kendisi devamlı puro içerdi. 
Odası dumandan gözgözü görmeyecek kadar dumanlı olurdu. Ayrıca derslerinde de puro içmeye 
devam eder ve öğrencilerinin de sigara içmesine müsaade ederdi. Ben ilk dersine girdiğim zaman 
bana "sen Türk müsün? " dedi. Evet demem üzerine "Benim dersimde sigara içebilirsin "dedi. Ben 
sigara içmediğimi söyleyincede "Ne? Hem Türksün hem de sigara içmiyorsun ! "dedi. Her halde 
Türkiye'de tütün yetiştiği için her Türkün sigara içmesi gerekir dye düşünüyordu. 

' 1942 Nisan ayında Dresden Teknik Üniversitesi Jeodezi Bölümünü bitirerek Diplon İngenior 
(Yüksek Mühendis) unvanı aldım. Tahsil programı bir yıl da fotogrametri GMBH şirketinde Fo- 
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togrametri stajı yaptım. Staj süresince Alp'lerde nirengi ve yersel alım işleri ile büroda gerek yersel 
ve gerekse havai kıymetlendirme işlerinde çalıştım. 

Yurda döndükten sonra vatani hizmetini yedeksubay olarak 1943-1946 yılları arasında Harita 
Genel Müdürlüğünde yaptım. 

Yurda döndükten sonra Milli Savunma Bakanlığına müracaat ederek tayinimizin yapılmasını 
istedim. Ancak 5-6 ay tayinim yapılmadığı için 1416 sayılı kanun gereğince mecburi hizmetim 
kalmamıştı. Bu nedenle terhis olduktan sonra Harita Genel Müdürlüğünde kalmayarak ayrıldım. 
1946 yılında Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü teknik büro şefliğine atandım, 

Bu görevde bulunduğum sırada, toprak dağıtım işleri için arazide yapılancak ölçü işlerinde 
çalışacak teknik eleman yetiştirilmek üzere lise mezunları için bir yıl süreli toprak iskan kursunu 
açtık. Bu kurs daha sonra belediye teknik elemanı yetiştirmek üzere de senelerce görev yapmıştır. 

1948 yılı haziran ayında Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğündeki görevimden istifa ed-
erek ayrıldım ve müteahhitliğe başladım. Ancak harita ihalelerinin yalnız İller Bankasından 
çıkması ve bu bankanın uzun bir müddet ihaleye iş çıkarmaması nedeniyle müteahhitliğe devam 
imkanım kalmadığı için tekrar memuriyete döndüm ve Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyeti 
Müdürlüğünde işe başladım. 

1954 Ocak ayında Türk Mühendis ve Mimar Odaları kanunu yayınlanmıştı. Bu kanun 
gereğince her mühendislik branşı için bir meslek odası kurulması gerekiyordu. O sırada Türkiye'de 
10-12 si dış ülkelerde okumuş olmak üzere 50 civarında harita mühehdisi vardı. Bu kadar az sayıda 
mühendisle bir odanın yürütülmesinin zorluğunu düşünen bazı mühendisler, ayrı bir oda kurma-
yarak İnşaat Mühendisleri Odasına katılmamızın uygun olacağını düşünüyordu. Böyle bir katılım 
olursa, o zaman 8000 civarında olan inşaat mühendisleri arasında bir varlık gösteremeyeceğimizi 
düşünerek odamızın kurulması çalışmalarını büroda yürütüp üye kayıtlarını bizzat yaptım. İlk yıl 
odamızın ancak elli üyesi vardı. Ve odamız elli üye ile faaliyete geçti. 

1958 yılnda Bayındırlık Bakanlığındaki görevimden ayrılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü Arazi Dairesi ve Fotogrametri Reisliğine atandım.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki 
bu görevim süresince aynı genel müdürlüğün fen müşavirliği görevini de vekaleten yürüttüm. An-
cak bu görevde iken o zamanki genel müdürle anlaşamayarak 1959 yılında istifa ettim ve İmar ve 
İskan Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Reisliğine tayin edildim. 

1960 yılında aynı bakanlığın Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığına 
naklen tayin edildim. Sekiz sene bu görevde bulunduktan sonra bazı yanlış haritaları bakanlığın 
ısrarına rağmen tastik etmediğim için 1968 yılında aynı genel müdürlüğün müşavirliğine atandım. 
Bu görevde iken 1970 yılında Ölçme Bilgisi isimli eserimin ilk cildini, birkaç yıl sonrada ikinci cil-
dini yayınladım. 1970 yılında aynı genel müdürlüğün genel müdür yardımcılığına atandım. Üç yıl 
bu görevde kaldıktan sonra kendi isteğimle bakanlık müşavirliğine atandım ve gene isteğimle 1977 
yılında emekliye ayrıldım. Emekli olduktan sonra tekrar müteahhitliğe başladım. Bu ikinci müteah-
hitliğim de 1993 yılında noktalandı. 

Gerek görevli bulunduğum sıralarda ve gerekse serbest hayatım süresince aşağıda belirttiğim 
üniversite, kurs ve okullarda öğretmenlik yaptım. 1959-1970 ve 1946-1956 yılları arasında Toprak 
ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünün teknik eleman yetiştirmek üzere açtığı kursta, 1954-1955 ders 
yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün fen kursunda, 1961-1962 ders yılında İmar ve 
Iskan Bakanlığının belediye teknik elemanlarını yetiştirmek üzere açtığı kursta, 1969-1970 yılında 
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Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda Ölçme Bilgisi öğretmenliği yaptığım 1970-
1974 yıllarında Kara deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde Ölçme Bilgisi ve Geodezi 
bölümünde Fotoğraf Bilgisi ve Reprodüksiyon tekniği derslerini verdim. 1975 yılında Konya 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Ölçme Bilgisi dersleri verdim. 

132




