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KALİBRASYON MERKEZİ AKREDİTASYON SERTİFİKASI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi; meteorolojik ölçümleri
yapan cihazların kalibrasyonlarını yapmak üzere, 2009 yılında modernize
edilerek hizmete açılmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ürettiği verilerin doğruluğunu ve
güvenilirliğini artırmak, yapılan kalibrasyon işlemlerinin uluslararası
alanda geçerliliğini belgelemek amacıyla, Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından 30 Nisan 2010 tarihinde akredite edilen
laboratuvarlarımız düzenli aralıklarla denetlenmekte ve akreditasyon
süresi yenilenmektedir.

Sıcaklık, Nem, Basınç ve Rüzgar Hızı Kalibrasyon Laboratuvarlarımız TS
EN ISO/IEC 17025 standardını uygulayan akredite laboratuvarlarımızdır.

Yağış Miktarı ve Şiddeti, Global Radyasyon, Elektriksel ve Rüzgar Yönü
Kalibrasyonu Laboratuvarlarımızda TS EN ISO/IEC 17025 standardı
uygulamakta ve izlenebilirliği sağlanmış referans cihazlar
kullanılmaktadır.

AKREDİTASYONU OLAN KALİBRASYON LABORATUVARLARI

 SICAKLIK KALİBRASYON LABORATUVARI
 NEM KALİBRASYON LABORATUVARI
 BASINÇ KALİBRASYON LABORATUVARI
 RÜZGAR HIZI (ANEMOMETRE) KALİBRASYON LABORATUVARI 

İZLENEBİLİRLİĞİ SAĞLANMIŞ KALİBRASYON LABORATUVARLARI

 YAĞIŞ MİKTARI VE ŞİDDETİ KALİBRASYON LABORATUVARI
 GLOBAL RADYASYON (PİRANOMETRE) KALİBRASYON     
LABORATUVARI
 ELEKTRİKSEL KALİBRASYON LABORATUVARI
 RÜZGAR YÖNÜ KALİBRASYON LABORATUVARI 



TÜRKİYE’NİN İLK AKREDİTE RÜZGAR HIZI  (ANEMOMETRE)
KALİBRASYON LABORATUVARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi; Türkiye genelinde hizmet kapsamı çerçevesinde ilk akredite
Rüzgar Hızı Kalibrasyon Laboratuvarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ayrıca Global Radyasyon ve Yağış Miktarı ve Şiddeti Kalibrasyonu alanında, ülkemizde faaliyet gösteren tek
Kalibrasyon Merkezidir.

Kalibrasyon Merkezimiz; mesleki alanındaki tecrübesini son teknoloji cihazlarla birleştirmiş ve bu birikimini ulusal ve
uluslar arası alanda faaliyet gösteren kuruluşların hizmetine sunmuştur. Hizmet kapsamımızda bulunan tüm
kalibrasyon alanlarında kurum dışına da hizmet verilmektedir.

Kalibrasyon Merkezimiz hizmet kapsamındaki kalibrasyon faaliyetlerinin yanı sıra TS EN ISO/IEC 17025 standardı
doğrultusunda ulusal ve uluslar arası alanda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalibrasyon
Merkezimizde periyodik olarak uluslar arası kalibrasyon eğitimi düzenlenmektedir.

ULUSLARARASI KALİBRASYON EĞİTİMİ (2013)

ULUSLARARASI KALİBRASYON EĞİTİMİ (2011)

ULUSLARARASI KALİBRASYON EĞİTİMİ (2016)

ULUSLAR ARASI KALİBRASYON EĞİTİMİ (2017)ULUSLAR ARASI KALİBRASYON EĞİTİMİ (2018)



BASINÇ KALİBRASYON LABORATUVARI

Basınç Kalibrasyon Laboratuvarında, 750 – 1050 mbar
ölçüm aralığında barometrelerin kalibrasyonu
yapılmaktadır.

Kalibrasyon işleminde, basınç kabini ve Azot gazının
kullanıldığı basınç kalibratör sistemi kullanılmaktadır.

Kalibrasyonlarda karşılaştırma metodu uygulanmaktadır.



SICAKLIK KALİBRASYON LABORATUVARI
Analok çıkışlı elektronik sıcaklık ölçerler ve sıvılı cam
termometreler ile dijital ve analok göstergeli sıcaklık
ölçerler ‐40°C ile +50°C ölçüm aralığında karşılaştırma
metodu uygulanarak kalibre edilmektedir.

Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarında, sıvı banyo ve
iklimlendirme kabini ile kontrollü olarak istenilen sıcaklık
ortamı sağlanmaktadır.

Referans cihaz olarak Standart Platin Direnç Termometresi
(SPRT) kullanılmaktadır. Sıcaklık laboratuvarımızda sıcaklık
kalibrasyonlarında en üst seviye referans olan Suyun Üçlü
Noktasında (SÜN) ve buzun erime noktasında da
kalibrasyon yapılmaktadır.



NEM KALİBRASYON LABORATUVARI
Analok çıkışlı elektronik nem ölçerler ile dijital
ve analok göstergeli nem ölçerler %10 RH ile
%95 RH aralığında kalibre edilmektedir.

Kalibrasyon için istenilen nem ortamı; kontrollü
bir şekilde nem jeneratörü ve iklimlendirme
kabini kullanılarak elde edilmektedir.

Referans cihaz olarak nem jeneratörü ve el tipi
dijital göstergeli nem ölçer kullanılmakta ve
karşılaştırma metodu uygulanmaktadır.



Açık test alanlı, kapalı devre rüzgar
tünelinde; pitot tüp/ mikromanometre ile
1,0 m/s – 35 m/s aralığında elektronik ve
mekanik rüzgar hız sensörlerinin (kepçeli,
hotwire, ultrasonik, pitot tüp‐
mikromanometre, pervaneli, vs…)
kalibrasyonu yapılmaktadır.

Kalibrasyonda referans cihaz olarak pitot
tüp – mikromanometre kullanılmakta ve
karşılaştırma metodu uygulanmaktadır.

RÜGAR HIZI ÖLÇER (ANEMOMETRE)
KALİBRASYON LABORATUVARI



GLOBAL RADYASYON
(PİRANOMETRE)

KALİBRASYON LABORATUVARI
Global Radyasyon Kalibrasyon
Laboratuvarında Piranometre
kalibrasyonu yapılmaktadır.

Kalibrasyonlar, CFR kalibrasyon
sistemi kullanılarak 0 – 700 Watt/m2
aralıkta halojen lamba ile yapılmakta
ve karşılaştırma metodu
uygulanmaktadır.



YAĞIŞ MİKTARI VE ŞİDDETİ KALİBRASYON LABORATUVARI
Yağış ölçer kalibrasyon laboratuvarında kefeli ve ağırlıklı tip
ölçerlerin kalibrasyonu yapılmaktadır.

Peristaltik pompa kullanılarak 10 – 300 mm/s şiddetinde yağış
simülasyonları elde edilerek kalibrasyonlar yapılmaktadır.

Referans olarak dijital göstergeli elektronik terazi
kullanılmakta ve karşılaştırma metodu uygulanmaktadır.



ELEKTRİKSEL KALİBRASYON LABORATUVARI
Elektriksel kalibrasyon laboratuvarında,
Otomatik Gözlem İstasyonlarında (OMGİ)
kullanılan veri toplama ünitelerinin
(Datalogger) ve sayısal multimetrelerin
(DCV, ACV, DCA, ACA, Direnç ve Frekans)
kalibrasyonları karşılaştırmalı metot ile
yapılmaktadır.

Referans olarak Elektriksel kalibratör
kullanılmakta ve karşılaştırma metodu
uygulanmaktadır.



RÜZGAR YÖNÜ KALİBRASYON LABORATUVARI

Rüzgar Yön Algılayıcılar 0°
ile 360° ölçüm aralığında
Rüzgar Yön Kalibrasyon
Laboratuvarında
kalibrasyonları
yapılmaktadır.

Referans olarak elektronik
dijital teodolit
kullanılmakta ve
karşılaştırma metodu
uygulanmaktadır.





KALİBRASYON MERKEZİ AKREDİTE HİZMET KAPSAMI



AKREDİTASYON DIŞINDAKİ KALİBRASYON FAALİYETLERİ




