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Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İllşl«ln Yöneüneliğin 37 inci
madde hükümlerine göre yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci kontroUdenetim altında
faaliyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen meırzuattaki gereklilikleri kaşılamaktadır.
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İŞbu belge ile I}e Control Deneüm ve Belgetendirme Tic.Ltd.Şü .,5262sayılı Tü* Organik Tarım Kanunu
ve 18.08.2010 tarihli ve27676 sayılı "Organik Tanmın Esaslan ve Uygulam:ısına İlŞkin'

Yönetme|iğine göre uygunluğunu onaylar Bu sertifka onaylanmış şekilde eklerde belirtilen üretici (yi) (leri},
üün (ü} (bıi) ve ı$erne 8ı} (bi} kapsamaktdır.
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