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ODTÜ-Rüzgem Büyük Rüzgâr Tüneli

1. GİRİŞ
Son yıllarda ülkemizde özellikle havacılık alanında artan ta-
sarım ve üretim faaliyetleri, aslında bizdeki varlığı 1950’lere 
dayanan fakat günümüzde halen eksikliği hissedilen rüzgâr 
tünellerine olan ihtiyacı daha güçlü bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Bu eksiklikten dolayı, milli savunma açısından kri-
tik öneme sahip birçok hava aracının rüzgâr tüneli testleri 
yurtdışındaki kuruluşlarda gerçekleştirilmekte; bu durum 
hem ekonomik açıdan bir külfet yaratmakta, hem de tasa-
rımın gizliliği noktasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu 
yaraya bir nebze merhem olması planlanan ODTÜ–RÜZGEM 
Büyük Rüzgâr Tüneli (BRT)’nin tasarım detayları, teknik özel-

lik ve kabiliyetleri, öncelikli olarak rüzgâr tünellerine dair 
kısa bir tarihçeye de yer verilerek bu yazıda anlatılacaktır. 

2. RÜZGÂR TÜNELİ VE KISA TARİHÇESİ
Rüzgâr tüneli, genellikle hava içerisinde hareket eden cisim-
lere havanın uyguladığı etkileri inceleyebilmek için tasarlan-
mış, içerisinde havanın kontrollü bir şekilde belirli hızlarda 
hareket ettirilerek test edilecek sabit cisim üzerinden aktı-
ğı yapılara verilen genel addır. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere, gerçek durumda görece sabit hava kütlesi içerisin-
de hareketli olan cisim rüzgâr tünelinde sabit durmakta ve 
hava belirli hızlarda cisim etrafında hareket etmektedir. Bu 
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iki şartta da cisim üzerinde aynı kuvvetlerin oluşacağı fikri 
15. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından dile getirilmiştir. 
Notları ve çizimlerinden derlenen Codex Atlanticus isimli 
eserde da Vinci şu hipotezi ortaya atmıştır [1]: “Bir nesneyi 
durağan hava içerisinde hareket ettirmekle, havayı durağan 
nesne etrafında hareket ettirmek aynı şeydir. Nesne tarafın-
dan havaya uygulanan kuvvet aynı şekilde hava tarafından 
nesneye de uygulanmaktadır.” 17. yüzyılda Newton’un izafi-
yet kuramı ile ortaya konan bu prensip rüzgâr tüneli deney-
lerinin temelini oluşturmaktadır [2] ve Giacomelli tarafından 
aerodinamik mütekabiliyet olarak tanımlanmıştır [1].

Atmosfer içerisinde hareket eden objelerin maruz kaldığı 
kuvvetler, uzun zamandır doğrudan veya dolaylı olarak in-
sanların ilgi alanlarının bir parçası olmuştur. Örneğin, insa-
noğlu yüzyıllar boyu uçan canlıları gözlemlemiş, biyolojik 
uçuş mekanizmalarından ilham almış ve çırpan kanat me-
kanizmaları kullanarak uçabileceğini düşünmüştür. Farklı 
uygarlıkların efsanelerine veya bu konulardaki anlatılarına 
baktığımızda bunun örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır [3]. 
Hava içerisinde hareket eden cisimlerin maruz kaldığı sürük-
leme kuvvetinin ölçülmesi amacıyla kullanılan ilk mekaniz-
ma, 1746 yılında İngiliz matematikçi Benjamin Robins tara-
fından geliştirilen döner kol düzeneğidir [4]. Robins yaklaşık 
1.26 metre uzunluğundaki kolun ucuna farklı şekillerde ci-
simler bağlamış, kol ise parçası olduğu makara sistemi ve bu 
sisteme bağlı bir ağırlık tarafından döndürülmüştür.  Robins 
yaptığı çok sayıda deney ile o döneme kadar ortaya atılmış 
olan havanın gösterdiği dirence dair birçok hipotezin eksik 
olduğunu kanıtlamış ve farklı geometrik şekillerin, akışa ma-
ruz kalan kesit alanları aynı olsa da farklı sürükleme kuvveti-
ne sahip olduklarını göstermiştir. Döner kol mekanizması o 
döneme kadarki en sistematik veriyi sağlamış olsa da birçok 
kusuru bulunmaktadır. Döner kol etraftaki durağan havayı 
hareketlendirmekte ve kolun ucundaki cisim dairesel hare-
ket dolayısıyla kendi türbülanslı iz bölgesine girmektedir. Bu 
yüzden cismin maruz kaldığı göreceli akış hızı bilinememek-
tedir. Bugünkü rüzgâr tünellerine benzeyen ilk tasarım ise 
1871 yılında yine İngiltere’de Frank H. Wenham tarafından 
gerçekleştirilmiş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yarım 
metre kenar uzunluğu bulunan kare kesite sahip bir rüzgâr 
tüneli üretilmiştir. Hava akışı ise akış üstü konumda bulunan 
bir fan ile bu fanı çeviren bir buhar motoru tarafından sağlan-
mış ve yaklaşık 18 m/s akış hızlarına ulaşılmıştır [5]. Wenham’ı 
takip eden yıllarda rüzgâr tüneli faaliyetleri artmış, Fransa’dan 
Danimarka’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Rusya’ya 
dünyanın farklı noktalarında rüzgâr tünelleri inşa edilmiş ve 
çalıştırılmıştır [5]. 20. yüzyıla gelindiğinde ise rüzgâr tüneli 

kullanımı havacılık sektöründe önemli bir gelişmeye yol aç-
mıştır. Wright kardeşler tasarladıkları planörler ile yaptıkları 
ilk uçuş denemelerinde kanatların ürettiği taşıma kuvvetini 
doğru hesaplayamadıkları için başarısız olmuşlar ve taşıma 
kuvvetinin tahmini için o dönem var olan bağıntılar ve ve-
rileri kullanmak yerine kendi modellerinin üreteceği taşıma 
ve sürükleme kuvvetlerini ölçmeye karar vermişlerdir. Bunun 
için de 1901 yılında bir rüzgâr tüneli üretmişler ve tasarla-
dıkları kanat modellerinin aerodinamik testlerini bu tünelde 
taşıma ve sürükleme ölçen iki ayrı balans sistemi ile gerçek-
leştirmişlerdir. Elde ettikleri deneysel veri önce 1902 yılındaki 
başarılı planör tasarımına, sonrasında da 1903 yılında geliş-
tirdikleri ilk havadan ağır, pilotlu, manevra yapabilen ve ken-
dinden tahrikli hava aracı tasarımına giden yolu açmıştır [6]. 
Türkiye’de, Cumhuriyet’in ilk yıllarında hızla gelişmekte olan 
havacılık sanayii için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla 
bir rüzgâr tüneli yapılması kararına varılmış, fakat bugün An-
kara Rüzgâr Tüneli (ART) olarak bildiğimiz bu tesisin inşasına 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden önce başlanamamış-
tır. 1950 yılında kısmen işler duruma getirilen ART, bu yıllar-
da uçak fabrikasının kapatılmasıyla işlevsiz hale gelmiş, 1993 
yılına kadar bu tünelde bir çalışma yapılmamıştır. Yapımına 
başlandığı dönemde Avrupa’nın en büyük rüzgâr tüneli olan 
ART, TÜBİTAK-SAGE tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
1999 yılında işlevsel hale getirilmiştir [7]. Son yıllarda tekrar 
revize edilen ve birçok yeni ölçüm kabiliyeti kazandırılan ART, 
bugün havacılık ve uzay sanayiine hizmet vermektedir. Test 
odası 3.05 m×2.44 m×6.1 m (genişlik × yükseklik × uzunluk) 
ölçülerine sahip olan ve 750 kW’lık bir motor ve fan tarafın-
dan kapalı devre olarak akış sağlanan ART’de ulaşılabilen en 
yüksek hız 90 m/s mertebesindedir. 

3. ODTÜ-RÜZGEM VE BÜYÜK RÜZGAR TÜNELİ PROJESİ
Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda ortaya koyduğu ulusal 
hedeflere ulaşabilmesini, bu hedeflere ulaşırken teknolojik 
dışa bağımlılığı en aza indirmeyi ve dünya rüzgâr enerjisi 
pazarında pay ve söz sahibi olabilmesine katkıda bulunma-
yı amaçlayan ODTÜ RÜZGEM – Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye'de rüzgâr enerjisi 
alanındaki ilk ve tek araştırma merkezi olarak 28 Şubat 2011 
tarihli Resmi Gazete ilanı ve dönemin Devlet Planlama Teş-
kilatı (daha sonra Kalkınma Bakanlığı, daha sonrasında ise 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmuştur) 
altyapı proje desteği ile kurulmuştur.

ODTÜ-RÜZGEM, rüzgâr enerjisi teknolojilerinde yenilikçi ta-
sarım ve yetkin test/akreditasyon faaliyetleri ile ulusal odak 
noktası olmak ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak 
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amacıyla kurulmuştur ve rüzgâr enerjisi alanında bilimsel 
ve teknolojik araştırmalar yaparak özgün teknolojiler geliş-
tirmeyi hedeflemektedir. Merkez, rüzgâr enerjisi teknoloji-
leri araştırmaları ile ilgili en güncel teknolojiye sahip ölçüm 
sistemleri ve test düzenekleri ile donatılmakta olan beş ana 
laboratuvardan oluşmaktadır (hesaplamalı aerodinamik 
laboratuvarı, deneysel aerodinamik laboratuvarı, yapı ve 
malzeme laboratuvarı, elektromekanik laboratuvarı ve yük-
sek başarımlı hesaplama laboratuvarı). RÜZGEM'in ulusal ve 
uluslararası çeşitli platformlarda üyelikleri bulunmaktadır. 
Ulusal alanda Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) üyesi 
olan RÜZGEM; uluslararası alanda rüzgâr enerjisi konusunda 
Avrupa'daki öncü platformlardan olan Avrupa Rüzgâr Ener-
jisi Akademisi (EAWE – European Academy of Wind Energy) 
asil üyesidir [8].

RÜZGEM'in en büyük altyapı yatırımlarından biri olan Büyük 
Rüzgâr Tüneli (BRT), şu an itibariyle Türkiye’deki en büyük 
ve bu boyutlardaki en hızlı rüzgâr tünelidir. Tasarımına 2012 
yılında başlanan ve kavramsal tasarımı ODTÜ’de tamamla-
nan rüzgâr tünelinin detay tasarımı Kanada menşeli bir fir-
ma tarafından gerçekleştirilmiştir. Tünelin inşası sırasında 
çoğunlukla yerli kaynaklardan faydalanılmış, inşaat yerli bir 
firma tarafından gerçekleştirilmiş ve inşaat sırasındaki bütün 

teknik takip ve kontroller ODTÜ’deki ilgili birimler tarafından 
yürütülmüştür. Rüzgâr tünelindeki akış düzenleyici bal pe-
teği ünitelerinin Türkiye’de üretildiği, tünel motorlarının yur-
tiçi firmalardan temin edildiği, tünel fanlarının RÜZGEM’de 
tasarlandığı ve yurtiçi firmalar tarafından üretildiği, tünel 
otomasyon ve kontrol sisteminin RÜZGEM tarafından gelişti-
rildiği, aerodinamik testlerde kullanılacak model destek sis-
teminin yurtiçi firmalar tarafından tasarlandığı ve üretildiği, 
kuvvet ölçümü için kullanılacak dış balans sisteminin tasa-
rımı üzerine çalışmaların ODTÜ’de sürdürüldüğü göz önüne 
alındığında, BRT projesi hem milli kaynak kullanımı hem de 
bu alanda önemli bir tecrübe ve kabiliyetin yerlileştirilmesi 
konusunda önemli rol oynamaktadır. Rüzgâr sektörünün 
yanı sıra havacılık, savunma, inşaat ve otomotiv sektörlerin-
de ihtiyaç duyulan çeşitli aerodinamik testlerin yapılabilece-
ği, çok amaçlı üç farklı test odasının bulunduğu tünel, 2100 
m2’lik alana sahip ayrı bir hangar binasında yer almaktadır. 
İnşaatı tamamlanan, fan-motor sistemi temini ve entegras-
yon süreci devam eden tünelin 2020 ilkbaharında tamamen 
işlevsel hale gelmesi planlanmaktadır.

ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli'nin Prof. Emer. Dr. Cahit Çıray 
Tarafından Yapılan İlk Kavramsal Çizimi - Kasım 2011

ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli Detay Tasarım - Nisan 2014
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Kapalı döngü olarak tasarlanan rüzgâr tüneli, yukarıda da 
belirtildiği gibi farklı testlerde kullanılabilecek 3 farklı test 
odasına sahiptir. Daha çok havacılık ve rüzgâr enerjisi sektö-
rüne hizmet edecek, 2.5 m × 2.5 m kesit alanına sahip ilk test 
kesitinde (TK1) saatte maksimum 310 km serbest akış hızına 
ulaşılması öngörülmektedir. Bu test kesitinde, ülkemizde üre-
tilen birçok hava aracının ölçekli modellerinin aerodinamik 
testleri ile kanat profil testleri gerçekleştirilebilecektir. Modü-
ler olarak tasarlanan ve iki parçadan oluşan yaklaşık 40 ton-
luk bu test kesiti insan gücüyle hava yastıkları üzerinde hare-
ket ettirilebilmekte ve tünelden tamamen ayrılabilmektedir. 

Bu kısma yine hava yastıkları üzerinde hareket ettirilebilen 
daralma konisi ve kolektör parçaları takıldığında maksimum 
260 km/saat hıza ulaşan açık jet test kesiti (AJ) oluşmaktadır. 
Bu kısımda ise döner kanatlı sistemlerin ve sabit kanatlı hava 
araçlarının ölçekli testleri gerçekleştirilebilecek, istendiğinde 
döner kayış sistemi de entegre edilerek otomotiv sanayiine 
de hizmet verilebilecektir. Rüzgâr tünelinin diğer kolunda, 
motor ve fanlardan önceki kısımda ise çoğunlukla inşaat ve 
rüzgâr enerjisi sektörüne hizmet edecek, 3 m×7 m kesit ala-
nına ve 20 m uzunluğa sahip test odası (TK2) yer almaktadır. 
Bu test odası, ölçüm noktasında atmosferik sınır tabaka akışı 
yaratılabilmesi için gerekli pürüzlülük ve blokaj elemanları-
nın yerleştirilmesine olanak vermek için özellikle uzun ola-
rak tasarlanmıştır. Bu kesitte ulaşılabilen en yüksek hızın 100 
km/saat olması öngörülmektedir. Bu test odasında yer alan 
6 metre çapında açısı değiştirilebilen döner tabla üzerine 
köprü ve gökdelen modelleri yerleştirilerek bu tip yapılara 
gelen rüzgâr yükleri ölçülebilecek, şehir modelleri yerleştiri-
lerek farklı baskın rüzgâr yönlerinde şehir içindeki hava akış 
yapıları veya kirletici gazların dağılımı gözlemlenebilecek 
veya rüzgâr türbini modelleri yerleştirilerek araziye ve türbin-
türbin etkileşimine bağlı olarak verimliliğin nasıl etkilendiği 
ölçülebilecektir. Görüldüğü üzere, BRT birçok farklı sanayii 
koluna hizmet verebilecek esnekliğe ve kabiliyete sahiptir. 

BRT’de hava akışı 6 adet 400 kW gücünde motor ve fan ta-
rafından sürülmektedir. Fan kanatlarının aerodinamik tasa-
rımı RÜZGEM’de yapılmıştır. Bu motor ve fanlar halihazırda 
inşa edilmiş olan izole bir beton zemin üzerine oturtulacak, 
bu sayede de motorların yarattığı titreşimlerin tünelin geri 
kalan kısmına iletilmesi engellenecektir. Tünelin çalışması 
sırasında havanın sıcaklık artışını engelleyebilmek amacıyla 
BRT’de bir adet 750 kW gücünde ve 7 m x 7 m büyüklüğün-
de bir ısı ejanşör sistemi bulunmaktadır.  Bütün tünel alt sis-

Tablo 1. ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tüneli Teknik Özellikleri

Tünel tipi
Kapalı döngü, atmosferik, kayarak 

yer değiştiren test kesitleri

Motor-fan gücü 2.4 MW (6×400 kW)

Daralma oranı 8

Akış koşullandırma 2 bal peteği ve 5 elek

Test odaları

2.5 m x 2.5 m x 10 m (TK1)

3 m x 7 m x 20 m (TK2)

3 m çapında açık-jet (AJ)

En yüksek hız ve türbü-
lans yoğunluğu tasarım 
değerleri

TK1: 86 m/s, TI <  % 0.1

TK2: 28 m/s, TI <  % 2

 AJ: 72 m/s, TI < % 0.3

Soğutma
750 kW ısı eşanjörü ve soğutma üni-

tesi

Ölçüm sistemleri

448 kanallı basınç tarama sistemi

Dış balans (tasarım aşamasında)

Model Destek Sistemi ve iç balanslar

Parçacık görüntülemeli hız ölçer

Sıcak tel anemometresi

Kızılötesi termografi
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temlerinin ve tünel hızının kontrolü ile veri toplama işlemi, 
ODTÜ RÜZGEM ekibi tarafından geliştirilmekte olan tünel 
kontrol sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Tablo 1'de 
genel teknik özellikleri yer alan BRT, birçok konuda dünya-
daki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahiptir. 

Grafik 1’de ses altı akış rejiminde çalışan ve test odası ke-
sit alanı 1 m2’den büyük olan rüzgâr tünelleri Mach sayısı 
(M=V∞/a; V∞ serbest akış hızını, a ise ses hızını ifade eder) ve 
karakteristik Reynolds sayısına (Re=(V∞×0.1×ATK) ⁄ υ; ATK test 
odası kesit alanı, υ ise kinematik viskoziteyi ifade eder) göre 
sınıflandırılmış ve bulundukları ülkelere göre farklı renklerle 
ifade edilmişlerdir. Görüldüğü üzere BRT, 3 farklı test oda-
sında sağlanan akış koşullarıyla bu sınıfta bulunan rüzgâr 
tünellerinin yoğun olarak yer aldığı bölgede yer almakta; bu 
yönüyle de BRT’nin, özellikle rüzgâr enerjisi, inşaat ve oto-
motiv sektörü ile havacılık sanayinin görece düşük hızlardaki 
test ihtiyaçlarında yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırması 
beklenmektedir. Grafikten çıkarılabilecek diğer önemli bir 
sonuç ise havacılık sektöründe lider durumda olan ülke-
lerdeki rüzgâr tüneli sayısının fazlalığıdır. NASA tarafından 
1985 yılında yayınlanan rüzgâr tüneli kataloğuna [9] göre 
daha o yıllarda Amerika’da bulunan ses altı hızlarda (M<1) 
çalışan büyük ölçekli rüzgâr tüneli sayısı 62’dir. Buna ses üstü 
rüzgâr tüneli sayısını da eklediğimizde toplam tünel sayısı 
114’e ulaşmaktadır. Kendi hava aracını tasarlayıp üretmek 

isteyen bir ülke için rüzgâr tüneli 
altyapısının göz ardı edilemeyecek 
kadar önemli olduğu bu sayılar-
dan açıkça anlaşılmaktadır. 

4. SONUÇ
ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tü-
neli havacılık, rüzgâr enerjisi, inşa-
at ve otomotiv sanayiinin test ih-
tiyaçlarına cevap verebilecek, bu 
anlamda dışa bağımlılığı bir nebze 
azaltacak, tasarım ve üretimindeki 
yerlilik oranı yüksek bir araştırma 
altyapısı olarak öne çıkmaktadır. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 
yüksek akademik potansiyeli, 
RÜZGEM araştırmacılarının ae-
rodinamik testler konusundaki 
tecrübesi ile birleştiğinde Büyük 
Rüzgâr Tüneli hem ülkemizde ger-
çekleştirilen projelere önemli kat-

kılar sağlayacak hem de yurtdışından gelen rüzgâr tüneli 
test taleplerine cevap verecektir.
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Grafik 1. Farklı Ülkelerde Yer Alan, Ses Altı Akış Rejiminde Çalışan ve Test Odası Kesit Alanı 1 
m2’den Büyük Olan Rüzgâr Tünelleri (Bu Grafiğin Oluşturulmasında NASA Tarafından Yayınlanan 
Rüzgâr Tüneli Kataloğundan [9], Kongre Kütüphanesi’nin Yayınladığı Raporlardan [10,11] ve 
Güncel Rüzgâr Tünellerinin İnternet Ortamında Sunulan Bilgilerinden Faydalanılmıştır). Grafikte 
ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tünelinin (BRT) Üç Farklı Test Odasına Ayrı Ayrı Yer Verilmiştir.


