
                               

 

 

KALİBRASYON HİZMET ŞARTLARI 

 

1. Fiyatlara KDV dahil değildir. 

2. Yerinde yapılacak kalibrasyonlar için konaklama ve ulaşım giderleri ayrıca müşteriye aittir. 

3. Yerinde yapılacak kalibrasyonlar en az 2 hafta önceden talep edilmelidir. 

4. Sözlü olarak (telefonla vs.) yapılan başvurularda kalibrasyon talebinin yerine getirilebilmesi 

için talep ve teklif onayı mutlaka yazılı olarak posta, faks veya e-mail yoluyla tarafımıza 

iletilmelidir.Yazılı talep ve onay belgesi olmadan kalibrasyon hizmeti verilemez. 

5. Kalibrasyon talebinde bulunan firma yetkilisinin, kalibrasyonu yapılmasını istediği cihaz 

hakkında detaylı bilgi de talep formuna eklenmelidir. (Ölçüm kapasitesi, çözünürlüğü, 

çalışma sıcaklığı v.s.) 

6. Üyelerimiz dışındaki firmalar için kalibrasyon bedeli ödendikten sonra kalibrasyon hizmeti 

verilir. 

7. Yerinde yapılacak kalibrasyon hizmetlerinde, kalibrasyonu yapılması istenilen cihaz önceden 

temizlenmeli ve kalibrasyon için hazır durumda olmalıdır. Ayrıca kullanıcının (operatörün) 

cihazın başında bulunmaması durumunda kalibrasyon işlemine başlanmaz. 

8. Kalibrasyon işlemine başlamadan önce kontrolü yapılan cihazda kalibrasyona uygunsuzluk 

durumu veya çalışma fonksiyonunda bozukluk yada standart değerlerin dışında bir durum 

tespit edilirse kalibrasyon yapılmaz. Yetkili kişi bilgilendirilerek ancak sorun giderildikten 

sonra kalibrasyon yapılır. 

9. Yerinde yapılan kalibrasyonlarda cihazın arızalı veya ölçüm sonuçlarının hatalı çıkması 

durumunda kalibrasyon bedeli alınır. 

10. Herhangi bir nedenle (kaybolma, yırtılma vs.) kalibrasyon sertifikası/ölçüm raporu 20 TL 

ödeme karşılığı yenilenir. 

11. Ölçüm için gönderilen cihazların  kargo ücreti firmanıza aittir. 

12.  Hatalı paketleme veya kargoda meydana gelebilecek hasarlardan laboratuvarlarımız sorumlu 

değildir. 

13. Seri numarası veya herhangi bir kodu bulunmayan cihazlara akreditasyon kapsamı dahilinde  

işlem yapılmayıp, TÜRKAK logolu sertifika düzenlenmez. 

14. Talep edilmesi durumunda kalibrasyon esnasında laboratuar sorumlusu tarafından 

görevlendirilecek kişi tarafından  kalibrasyon izlenebilir. 

15. Yerinde kalibre edilen cihazların hizmet giderleri (kalibrasyon, konaklama, yemek ve yol 

masrafları) firmanıza hizmetin bitiminde fatura edilecektir. 

16. Kalibrasyon teklifinin kabul edilmesi durumunda yukarıda sözü edilen şartların tamamı 

müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. 
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