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AMAÇ: Belgelendirme süreçlerinin ba lang c ndan önce ve/veya süreçlerin devam
esnas nda süreçlerin iptalinin veya ba vurusunun reddini gerektirecek durum.
KURALLAR :
Ba vuru yapan tedarikçinin kurulu umuzu yan ltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmas
veya do*ru olmayan beyanlar yapmas . (bu faaliyet ve beyanlar n ispat yükümlülü*ü
BEC’ e aittir)
Ba vuru yapan tedarikçinin yasal olmayan i ler yapt * n n kanunen tespit edildi*i
hallerde,
Kurulu un; kara para aklama, hayali ihracat, kambiyo kaçakç l * , vergi kaçakç l * ,
ihaleye fesat kar t rma gibi yasaca suç say lan hallerde resmi makamlarca onaylanm
süreçlere i tirak etti*i ve/veya bu süreçlere yöneticilerinin kar t * yolunda tespitler
bulundu*unda,
Kurulu umuz; personeline teknik uzman ve/veya denetçilerine anla mal laboratuar ve
ta eron muayene kurulu lar na ve/veya personeline rü vet ve/veya rü vet say labilecek
nitelikte teklifte bulunuldu*unun tespitinde,
Daha önce ba kaca bir belgelendirme kurulu u ve/veya onaylanm
sebebini aç klayamad * ret cevab almas hallerinde,

kurulu tan

Uygunsuzluklar n n ço*almas nedeni ile, ba kaca kurulu ve/veya BEC’ den ald *
belgelerin iptal edilmesi halinde,
Mü teri mal varl * na kar iflas davalar aç lmas veya mal varl * yetersizli*i
nedeniyle kendisine kar aç lan iflas dava ba vurusunun reddedilmesi durumlar nda,
Belgelendirme veya sertifikan n süresinin uzat lmas idari yasa veya mahkeme karar
ile yasaklanm oldu*u durumlarda.
Yukar daki hallerden ret cevab verilen kurulu lar n, yönetim kurulu ve yöneticilerinin
de*i ti*inin, kurulu ça ispatlanmas halinde yeni ba vurular kabul edilir,
Ürün belgelendirmesi ve/veya Tip Onay için ba kaca bir belgelendirme kurulu u,
onaylanm kurulu veya BEC’ ten belge al p ürünlerindeki uygunsuzluklar nedeni ile
belgesi iptal edilen ba vuru sahiplerinin ürünlerini uygun hale getirmeleri halinde
yeniden belgelendirme ba vurusu yapabilirler ancak her halükarda eski belge aktif
hale getirilmez,
Yukar daki sebeplerden dolay ba vurunun ret edilmesi ve/veya sürecin iptal edilmesi
halinde bu durum ba vuru sahibine ba vuru yap lan bölüm müdürü taraf ndan
gerekçeli sebepleri ile beraber yaz l olarak bildirilir.
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