
UL Türkiye, tüketici ve perakende endüstrisi pazar alanında yönünüzü bulabilmenizde yardımcı olabilmek için size araçlar ve 
bilgi sunar. Fabrikadan rafa, ürünlerinizin güvenli, sürdürülebilir ve yüksek kalitede olduğundan emin olmanız amacıyla üretim 
döngünüz boyunca sizinle iş birliği içinde olur. 

UL, tedarik zincirlerindeki zorlukları ve karmaşık durumları yönetmek isteyen üreticiler, perakendeciler ve markalara yardımcı olur.
 

UL Türkiye sizin için 

UL Türkiye laboratuvarı
İstanbul’daki modern ve en yüksek kalitedeki laboratuvarımızda hem yerel hem de global pazarlar için ürettiğiniz veya sattığınız 
ürünlerinizin kalitesinden, güvenirliğinden ve markalarla uyumundan emin olmanıza yardımcı oluyoruz. Uzmanlarımız tedarik 
zincirinizdeki riskleri azaltmanız, ürünlerinizi en iyi duruma getirmeniz ve markanızı korumanız için kimyasal ve fiziksel testler, 
kalite teftişleri ve üretim denetlemeleri yapmaktadır.
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UL Türkiye sizin için ne yapabilir?
Özellikle tekstil, giyim, konfeksiyon, ayakkabı ve deri endüstrilerinde ve kimyasal yönetimi alanında uzman olan UL Türkiye 
laboratuvarımızda test, denetleme ve teftişler, eğitim ve bilgilendirme, global pazar erişimi, sertifikasyon ve onaylama ile birlikte 
sorumlu kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik çözümleri sunmaktayız.

UL Türkiye’nin tekstil ve giyim uzmanları, prototip çalışmaları sırasında ve üretim öncesi aşamalarda tasarımın güvenlik, kalite ve 
sürdürülebilirlik bakımından en yüksek standartlara uyup uymadığını değerlendirebilmektedir.

Neden UL Türkiye
UL Türkiye’de uzmanlığımız ve tecrübemiz ile birlikte uyumlu ve kapsamlı müşteri hizmetlerimiz sayesinde güveni yerine 
getirebilmek ve sürdürülebilirliğe ulaşmak için bilimi kullanarak herkese güvenilir yaşam ve çalışma koşulları sağlamaktayız. UL 
Türkiye’de çalışan herkes dünyayı daha güvenli ve sürdürülebilir bir hale getirmek için tutkuyla çalışırlar.

Daha fazla bilgi için CRS.UL.com’a danışabilir,
EMEALA.MarketingCRS@ul.com ’dan bize ulaşabilirsiniz.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2020.

• Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri endüstrisinde teknik uzmanlık

• Zararlı Kimyasalların Sıfır Salınımı (ZDHC) resmi eğiticisi ve ZDHC tarafından kabul edilmiş laboratuvarı

• Küresel ve yerel kapasitelerin aktif olarak gözlemlenmesi ve yenilenmesi

• Müşteriye özel hazırlanmış eğitim programları

• Esnek, uyumlu ve kapsamlı müşteri ve üretici hizmetleri
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