


ffi
1

]

l
,

l
l

l

l
l

0R§AilıK TARıM ilııüTEşEBBİs srnıiriıffi§ı
Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkln Yönetmeliğin 37 inci

madde hükümlerine göre yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci kontrol/denetim altında
faaliyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattakigereklilikleri karşılamaktadır.

Müteşebhisin Adı ve Adresi

EI,EMART İıvŞ. raarı. TAR. sAı[ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gazi Mah. 14. SokNo:1 D:302 - Gaziemir/İZllİR

Ana Faaliyet
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Organik Üranlerln İşlenmesi, Ambatajtanma§ı, Etiketlenmesi, Depolanma§ı,
Taşınmısr ve Pazarlanmısı

Ürün Grupları l Faaliyeti

Organik Zeyfıny ağı ve Zeytin
(Ekli Liste: Müteşebbis Sertifikası Eki)

TR-0T-L37-İ-1219
sertifika No

Basım Yerive Tarihi Geçerlilik Tarihi

İZM|R - 03 Mart 2020 Basım Tarihinden 03l}3t2021e kadar geçerlidir.
Kontrol tarih (leüi :26la2l2020

İşbu belge ile D_e_Control Denetim_ve Beigelendirme Tic.Ltd.Şti., 5262 sayılı Türk Organik Tanm Ğİrİ[
ve 1B"OB.2010 tarihlive 27676 sayı|ı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ilişkin "

Yönetmeliğine göre uygunluğunu onaylar Bu sertifika onaylanmış şekilde eklerde belirtilen üretici (yi ) (leri),

ürün (ü) (leri)ve işletme (yi) (leri) kapsamaktadır.
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Bu sertifika eki aşağıdaki üretici(ier}, ürün(ler) ve işletme(ier) iie iigilidir.

İşletme (ler}, /Üretici {ler)

EFEMART INş. TAAH. TAR. §AN vE rrc. ı,rn. şri.
Gazi Mah. 14. SokNo:l D:3ü2 - Gaziemir/İZMİR

Gödence Mah,4022 Sk. No: 1 3-a spp'gRİrıİsawİzivıİn

Ürün (ler)

§tatü
ürganik
Organik

sertifika No

TR-oT-Ll7-İ-I2t9

Ürün Kodu
1194P_0 j.

ftg4p-a2

Ürün İsmi
Zeytiııyağı
Zeytin

Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygu|anmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hüküı-nlerine göre
mıŞtır" Beyan edilen işletmeci kontrolldenetim aliında faaiiyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattaki

ge reki il ikieri karşı|arnaktad ır.

Geçerlilik Tarihi
|ZMİR/ 03 Mart 2021
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L.".ı,-"- _-ı___:-- _ :Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hüküı-nlerine göre
YaYınlanmıŞtır" Beyan edilen işletmeci kontrolldenetim aliında faaiiyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattaki

ge reki il ikieri karşı|arnaktad ır.
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