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TMGD Danışmanlık hizmeti firmalar için süreçlerini
ADR’ye uygun hale getirebilmeleri açısından büyük
öneme sahiptir. Firmaların Satınalma süreçlerinden
eğitim süreçlerine, kalite yönetimi süreçlerinden lojistik
süreçlerine, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinden
pazarlama süreçlerine kadar bir çok sürecini ADR
uygulamaları yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle
firmaların süreçlerini ADR’ye uygun olarak revize
edilmesinde aldığı hizmetin kalitesinin önemi
büyüktür. Bu süreci yöneten firmaların süreç
yönetiminde dikkat edilecek hususları bilerek hareket
etmesi ve bu kapsamda TMGD Hizmeti alınırken dikkat
edilecek önemli hususların bilinmesi yararlı olacaktır.

ADR süreçlerinin en etkin ve optimum maliyetle iş süreçlerine
uyumlaştırılması için yeterli tecrübe ve uluslararası desteği
bulunması faydalıdır. Bu sayede gereksiz yatırım yapılmaz ve
işgücü kaybı yaşanmaz. TUGEM hakkında bu kapsamda
kısaca şunlar söylenebilir;
• 2006 yılından beri Türkiye’de ve yurt dışında, ADR
sürecinin her döneminde çalışmalar yaparak derin bir
tecrübeye sahip olduk.
• Sektörlerinde önde gelen birçok firmanın, Türkiye’de
zorunluluklar başlamadan önce ADR Durum Tespit ve Uyum
Süreçlerini başarı ile yürüttük.
• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri
başlamadan 3 yıl önce TMGD eğitimlerini Türkiye’de
vererek, şuan ADR konusunda önemli yerlere gelmiş bir çok
kişinin İngiltere’de yapılan TMGD sınavlarına girerek sayılı
uzmanlar arasına katılmalarını sağladık.

• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı konusunda önemli
uluslararası otoriteler olan, IRU Academy (Uluslararası
Karayolu taşımacılar Birliği) ve FTA ( Taşımacılar Birliği,
İngiltere)’den yetkilendirilerek Türkiye’deki ADR know
how’unun yayılmasına önemli katkılar sağladık.
• Türkiye’deki TMGD eğitmenlerinin birçoğunu yetiştirdik.
• Türkiye’deki 106 TMGD Eğitim kurumundan sınavı kazanan
tüm TMGD’ lerin %15 inin sınavı kazanmasını tek başına
sağladık.
• 2006 yılından beri ADR konusunda farklı uygulamalara
şahit olduğumuz için, firmanızdaki ADR yönetiminde
Benchmark yöntemi ile daha etkili yaklaşımlar sunuyoruz.
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ADR konusunda, ilgili departmanların
koordinasyonuna destek olarak,
departmanlararası işlemlerin hızlandırılmasını,
firmanızda ADR sürecinin hızla yerleştirilmesini ve
ADR bilincinin etkinleştirilmesini sağlıyoruz.
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Personelinizin ADR konusundaki farkındalık
eğitimlerini, göreve yönelik eğitimlerini ve güvenlik
eğitimlerini TMGD hizmeti dahilinde, bu alanda
Bakanlıktan yetkilendirilmiş eğitmenler ile veriyoruz.
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ADR süreçlerinin kontrollerini yerinde yapıp,
firmanıza aylık ve durumsal raporlar sunarak sürecin
sağlıklı işleyebilmesi için tüm eksiklikleri takip ediyor ve
iyileştirilmesi gereken alanlardaki eksiklikleri firma
yönetimine zamanında sunuyoruz
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ADR konusundaki yasal sorumluluklarınızı sizin
adınıza takip ederek, firmanız cezai duruma
düşmeden sizi bilgilendiriyoruz.
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ADR iş yükünü ve sürecini sadece bir uzman ile değil,
TUGEM Kurumsallığı ile oluşturduğumuz uzman bir
ekip ile birlikte sunuyoruz. Bu sayede kurumsal
hafızanın tek bir kişiye bağlı kalmasından çok,
kurumsal bir yapıyla ve güvenle yürütülmesini
sağlıyoruz.
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