
 

İşbu belge ile yönetim sistemi: 

 

NESTLE TÜRKİYE GIDA 

SANAYİ A.Ş. 
Adres: Büyükdere Caddesi No: 255 Nurol Plaza İstanbul, Türkiye 

Ek saha adresleri ve kapsamları için Tescil Belgesi Eki’ne bakınız.  

Intertek tarafından aşağıda belirtilen standardın şartlarına uygun 

olarak tescil edilmiştir: 

 

ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı: 

Çikolata ve çikolata ürünleri, gofret, kahve ve kahve karışımları, 

içecek beyazlatıcıları, toz içecek ve karışımları, bulyon üretimi, 

depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve tüzel kişiliğin dış ticaret, 

gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet 

sunumları. 

 

Süt ürünleri, mutfak ürünleri, alkolsüz içecekler, evcil hayvan 

beslenme ürünleri, bebek beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı 

beslenme ürünleri depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bu tüzel kişiliğin dış 

ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet 

sunumları. 

Intertek Certification Limited, no. 014. Akreditasyon numarası ile UKAS akredite bir kuruluştur.  

Bu Tescil belgesi yayını ile, Intertek müşteri dışında kimseyi mesul tumaz, ve sadece mutabık kalınmış Belgelendirme sözleşmesine uyumluluğu 

süresince geçerlidir. Bu tescil belgesi geçerliliği, müşterinin Intertek belgelendirme kuralları ve şartlarına uygunluğunun devamı koşuluyla geçerlidir. 

Tescil belgesi geçerliliğine ilişkin teyit certificate.validation@intertek.com e-posta adresinden veya sağ köşede bulunan kod akıllı telefon ile taranarak 

alınabilir. Bu tescil belgesi Intertek mülkiyetinde olup, talep edildiğinde geri gönderilmelidir. 

CT-ISO 9001:2015- UKAS -EN-A4-P-13.dec.17 

Sertifika Numarası:  
QMS 171208 
 
İlk Yayın Tarihi: 

12 Aralık 2016 

Son Belgelendirme Geçerlilik Tarihi: 

11 Aralık 2019 

Son Yeniden Belgelendirme Denetim 

Tarihi: 

25 Kasım 2019 

Belgelendirme Döngüsü Başlangıç Tarihi: 

18 Ocak 2020 

Yayın Tarihi: 

18 Ocak 2020 

Geçerlilik Tarihi: 

11 Aralık 2022 

 

Calin Moldovean  
Başkan, İş Güvencesi 
 
Intertek Certification Limited, 10A Victory 
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United 
Kingdom 
 

 
 

 



 

İşbu ek ile yönetim sistemi tarafından kapsanan lokasyonlar: 
 

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. 
 

ISO 9001:2015 
 

Bu ek Ana Sertifika # QMS 171208 ile bağlantılıdır ve Ana Sertifika olmadan kullanılamaz veya kopyalanamaz.  
 

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.-Karacabey 
 
Adres: Sırabademler Mah. Paşaçayırı Mevkii, Karacabey-Bursa, Türkiye 
 

Çikolata ve çikolata ürünleri, gofret, kahve ve kahve karışımları, içecek beyazlatıcıları, toz içecek ve 

karışımları, bulyon üretimi, depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle 

ilişkili işlemlerini ve tüzel kişiliğin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları. 

Süt ürünleri, mutfak ürünleri, alkolsüz içecekler, evcil hayvan beslenme ürünleri, bebek beslenme ürünleri, 

özel tıbbi amaçlı beslenme ürünleri depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bu tüzel kişiliğin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları. 

Intertek Certification Limited, no. 014. Akreditasyon numarası ile UKAS akredite bir kuruluştur.  

Bu Tescil belgesi yayını ile, Intertek müşteri dışında kimseyi mesul tumaz, ve sadece mutabık kalınmış Belgelendirme sözleşmesine uyumluluğu 

süresince geçerlidir. Bu tescil belgesi geçerliliği, müşterinin Intertek belgelendirme kuralları ve şartlarına uygunluğunun devamı koşuluyla geçerlidir. 

Tescil belgesi geçerliliğine ilişkin teyit certificate.validation@intertek.com e-posta adresinden veya sağ köşede bulunan kod akıllı telefon ile taranarak 

alınabilir. Bu tescil belgesi Intertek mülkiyetinde olup, talep edildiğinde geri gönderilmelidir. 

CT-Appendix-UKAS-EN-A4-01.jul.17 



 

İşbu ek ile yönetim sistemi tarafından kapsanan lokasyonlar: 
 

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. 
 

ISO 9001:2015 
 

Bu ek Ana Sertifika # QMS 171208 ile bağlantılıdır ve Ana Sertifika olmadan kullanılamaz veya kopyalanamaz.  
 

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (Gebze) 
 
Adres: İnönü Mah. Güzeller OSB Mimar Sinan Cad. No:1 Gebze, Kocaeli - Türkiye 
 

Çikolata ve çikolata ürünleri, gofret, kahve ve kahve karışımları, içecek beyazlatıcıları, toz içecek ve 

karışımları, bulyon üretimi, depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle 

ilişkili işlemlerini ve tüzel kişiliğin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları.  

Süt ürünleri, mutfak ürünleri, alkolsüz içecekler, evcil hayvan beslenme ürünleri, bebek beslenme ürünleri, 

özel tıbbi amaçlı beslenme ürünleri depolanması, satışı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bu tüzel kişiliğin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları. 

Intertek Certification Limited, no. 014. Akreditasyon numarası ile UKAS akredite bir kuruluştur.  

Bu Tescil belgesi yayını ile, Intertek müşteri dışında kimseyi mesul tumaz, ve sadece mutabık kalınmış Belgelendirme sözleşmesine uyumluluğu 

süresince geçerlidir. Bu tescil belgesi geçerliliği, müşterinin Intertek belgelendirme kuralları ve şartlarına uygunluğunun devamı koşuluyla geçerlidir. 

Tescil belgesi geçerliliğine ilişkin teyit certificate.validation@intertek.com e-posta adresinden veya sağ köşede bulunan kod akıllı telefon ile taranarak 

alınabilir. Bu tescil belgesi Intertek mülkiyetinde olup, talep edildiğinde geri gönderilmelidir. 

CT-Appendix-UKAS-EN-A4-01.jul.17 


