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Değerli Tedarikçimiz:  
 
Geçen yıl, The Dow Chemical Company (Dow), Dow Corning Corporation’ın (Dow Corning) tam 
sahipliğinin Dow'a başarılı bir şekilde transfer edildiğini duyurdu. Sizinle tek bir şirket olarak çalışma 
yeteneğimizi geliştirmek bizim en önemli taahhüdümüzdür. Şimdi sonraki adımları atarak Dow Corning’in 
işletmesini iki aşamada Dow’un SAP/Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemine entegre ediyoruz:  

1. Aşama: Avrupa tesisleri (Birleşik Krallık hariç): 6 Kasım 2017 tarihinde tamamlandı  
2. Aşama: Geri kalan tüm tesisler (Birleşik Krallık dahil): 6 Şubat 2018 tarihinde faaliyete başlıyor 
(öngörülen).  
 

Hangi işlemleri yapmanız gerekiyor?  
Ocak 2018’in ilk haftasında size aşağıdaki konularla ilgili sistemlerinizde ve kayıtlarınızda 
yapmanız gereken değişikliklerle ilgili ilave detaylar gönderilecek:  

 Sevkiyat yapılmayacak dönem 
 Tüzel kişilik değişiklikleri 
 Faturalandırma talimatları  
 Veri çapraz başvuru dosyaları  

İlave yazışmayı alıncaya kadar lütfen mevcut iş faaliyetlerinize devam etmeyi sürdürün.  
 
Kapsam ve zamanlama nedir? 
2. Aşama entegrasyonuna Dow Corning’in Birleşik Krallık’taki, Hindistan’daki, Latin Amerika’daki, Kuzey 
Amerika’daki, ve Asya Pasifik bölgelerindeki tüm sahaları dahildir ve 6 Şubat 2018’de gerçekleşmesi 
hedeflenmektedir (öngörülen). Bu sahalara sevkiyat yapan tedarikçiler için kısa bir sevkiyat tatili olacaktır. 
Sevkiyat tatilinin tarihleri, Ocak 2018'in ilk haftasında bildirilecektir. Hemlock Semiconductor Operations’ın 
(HSO) 2. Aşama entegrasyona dahil olmadığını unutmayın. HSO ile mevcut iş faaliyetlerinize devam 
etmeyi sürdürün. 
 
Bu yazışmayı kim alıyor? 
Bu ve ilgili yazışmalar Birleşik Krallık’ta, Hindistan’da, Latin Amerika’da, Kuzey Amerika’da, ve Asya 
Pasifik bölgelerinde Dow Corning sahalarıyla iş sürdürdüğünüz yerlere gönderilmektedir. Buna kurumsal, 
tedarik ve faturalama yerleri dahildir. Bazı durumlarda, kurumunuz birden fazla yerde yazışma alabilir. 
Ayrıca, eğer 1. Aşama entegrasyonundan önce Avrupa’da Dow Corning ile iş yapmakta idiyseniz, 1. 
Aşama entegrasyonu ile ilgili benzer yazışmaları almışsınızdır. 
 
Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirsiniz? 
Sizin için http://www.dowcorning.com/integration adresinde bir entegrasyon bilgilendirme merkezi 
mevcuttur. Bilgilendirme merkezi entegrasyon tamamlanıncaya kadar güncellenmeye devam edecektir. 
Bu site, size aşağıdakileri sağlamaya yönelik önemli bir kaynak işlevi görecektir:  

 Entegrasyon faaliyetleri ile ilişkili kilit önemi olan materyale kolay erişim 
 Sıkça sorulan sorular 
 Geçmiş tedarikçi iletişimlerini içeren bir iletişim arşivi 

 
Bu değişiklikler veya sizin için etkileri hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen kaynak alım temsilcinize 
ya da iletişim kurulacak birincil kişiye ulaşın.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
The Dow Chemical Company  


