
 

 

 
12 Ocak 2018 
 
 
Değerli Tedarikçimiz, 
 
Daha önceki yazışmalarda belirtildiği gibi, 2016 yılında The Dow Chemical Company (“Dow”), şirket 
sahipliğinin yeniden yapılandırılması başarıyla tamamladıktan sonra Dow Corning Corporation’ın 
(“Dow Corning”) %100 mülkiyetine sahip olmuştur. Dow şimdi Dow Corning işletmesini Dow’ın SAP/ 
Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning, ERP) sistemine aktararak 
bütünleştirmek için adımlar atmaktadır. 
 

1. Aşama: Avrupa’daki tesisler (Birleşik Krallık hariç): 6 Kasım 2017 tarihinde Tamamlandı 
2. Aşama: Geri kalan tüm tesisler (Birleşik Krallık dahil): 6 Şubat 2018 tarihine Planlandı 

 
2. Aşama bütünleştirmesine Dow Corning’in Birleşik Krallık’taki, Hindistan’daki, Latin 
Amerika’daki, Kuzey Amerika’daki ve Asya Pasifik bölgelerindeki tüm tesisleri dahildir. Bu yazıda 
aşağıdaki konularda 2. Aşama bütünleştirmesi ile ilgili ek bilgiler verilmektedir: Sevkiyat / Teslimat 
Kabulü Yapılmayacak Dönem, Tüzel Kişilik Değişiklikleri, Faturalandırma Talimatları ve SE 
Değişiklikleri 

 
Yeni sisteme geçilirken karşılaşılacak etkilere hazırlanmak için sisteminizde ve kayıtlarınızda 
değişiklikler yapmanız gerekecektir. 
 
Sevkiyat / Teslimat Kabulü Yapılmayacak Dönem 
Sadece 2. Aşama tesislerine sevkıyat yapan tedarikçiler için sevkiyatın / teslimat kabulünün 
yapılmayacağı kısa bir tatil dönemi olacaktır: Birleşik Krallık, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey 
Amerika, ve Asya Pasifik bölgeleri. Bu süre boyunca, sevkiyatların teslim alınması mümkün 
OLMAYACAKTIR.  
 
• Sevkiyat / Teslimat Kabulü Yapılmayacak Dönem: 1 Şubat - 5 Şubat 

 
• Teslim alma işlemleri 6 Şubat'ta kaldığı yerden devam edecektir 

 

• Avrupa'daki sahalara (Birleşik Krallık hariç) sevkiyat yapıyorsanız, sevkiyatlar her zaman olduğu 
gibi devam etmelidir.  
 

Tüzel Kişilik Değişiklikleri ve Faturalandırma Talimatları 
Entegrasyon faaliyetlerinin parçası olarak, 1 Şubat’tan itibaren Dow tüzel kişilikleri satın alma 
sorumluluklarını ilgili Dow Corning bağlı kuruluşlarından devralacaklardır.  
 
• Adına fatura düzenlenen tüzel kişilik ve kağıt faturanın gönderileceği posta adresleri 

değişebilir. Doğru bilgi için lütfen Şirket Davranış Kuralları Çapraz Başvurusuna başvurun. 
Mal ve hizmetlerin, aldığınız Sipariş Emirlerinde belirtilen adreslere teslimatına devam 
edilmelidir. 

 

• 1 Şubat’tan ÖNCE yapılacak bir teslimat için fatura, önceki Dow Corning tüzel kişiliği 
adına ve önceki Dow Corning SE emri karşılığında düzenlenmelidir. Ek rehberlik için 
aşağıdaki tabloya bakın.  
 

• 1 Şubat TARİHİNDE veya SONRASINDA yapılacak teslimatlar için fatura yeni Dow 
Corning tüzel kişiliği adına ve yeni Dow Corning SE emri karşılığında düzenlenmelidir. 
Ek yönlendirme için aşağıdaki tabloya bakın.  

 
• 28 Şubat’tan itibaren, tüm faturalar Dow tüzel kişiliği adına düzenlenmelidir. 28 

Şubat'tan sonra Dow Corning tüzel kişiliği adına düzenlenen faturalar düzeltilmesi için 
geri gönderilecektir.  

http://www.dowcorning.com/content/about/supplier-cc-cross-reference.aspx


 
 

 
• Dow’ın standart fatura ödeme döneminin başlangıcı faturanın teslim alındığı tarihe göre ayarlanır. 

6 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, teslim alınan tüm faturaların ödemesi faturanın teslim 
alındığı tarihe göre yapılacaktır.  

 

 
 

SE Değişiklikleri 
Dow Chemical’dan bundan sonra gelecek SE’lerde şu değişiklikleri görebilirsiniz: format, tüzel kişilik, 
posta adresleri, KDV numarası, vergi kimlik numarası, havale bilgisi ve temas noktaları. 31 Ocak 2018 
mesai bitimine kadar açık olan SE’ler Dow ERP sistemine geçecektir. 6 Şubat 2018’de SE Çapraz 
Başvuru elektronik tablosu entegrasyon web sayfasında yayınlanacaktır.  

 
 

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirsiniz? 
Projeyle ilgili güncel bilgiler için http://www.dowcorning.com/integration adresinden web sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz. Ek bilgiler açıklandıkça web sayfası düzenli olarak güncellenecektir.  

 
Daha önce referans verilen önemli web sayfası adresleri 

• Şirket Davranış Kuralları Çapraz Başvurusu: 
http://www.dowcorning.com/content/about/supplier-cc-cross-reference.aspx 

• Sipariş Emri Çapraz Başvurusu: 
http://www.dowcorning.com/content/about/supplier-po-cross-reference.aspx 

• SSS: http://www.dowcorning.com/content/about/supplier-po-cross-reference.aspx 
 
Desteğinizden son derece mutluluk duyuyor, sizinle ve organizasyonunuz ile çalışmayı sürdürme 
fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu değişiklikler veya sizin için etkileri hakkında herhangi bir 
sorunuz olursa lütfen iletişim kurulacak birincil kişiye ulaşın. 

 
 
Saygılarımızla, 
 
The Dow Chemical Company 

SE Teslim Alınır Teslimat Tarihi Fatura düzenlenir 

1 Şubat 2018'den ÖNCE 1 Şubat 2018'den ÖNCE Dow Corning SE'yi referans alan önceki 
Dow Corning tüzel kişiliği 

1 Şubat 2018'den ÖNCE 1 Şubat 2018’DE veya 
SONRASINDA 

Şirket Kuralları çapraz başvurusuna 
istinaden yeni Dow tüzel kişiliği 

1 Şubat 2018'den SONRA 1 Şubat 2018’DE veya 
SONRASINDA 

Dow SE üzerindeki talimatlara istinaden ve 
Dow SE numarasını referans alan yeni Dow 
tüzel kişiliği 
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