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 (“BOSTON SCIENTIFIC” veya “biz”,” bizim”) TARAFINDAN MAL, HİZMET VE YAZILIM SATIN ALIMLARI İÇİN 

UYGULANIR. 

BOSTON SCIENTIFIC’İN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN SATIN ALMAYA DAİR GENEL KOŞULLAR İÇİN DÜZELTME, 

EKLEME YAPILAMAZ, YENİLENEMEZ VEYA BAŞKA TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. İŞBU SATIN ALMAYA DAİR 

GENEL KOŞULLAR VE ŞARTLAR TEDARİKÇİ (“TEDARİKÇİ”) TARAFINDAN VERİLEN DİĞER ŞARTLAR VE 

KOŞULLARIN YERİNE GEÇECEK OLUP, TEDARİKÇİ TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN, DÂHİL EDİLEN, ATIFTA 

BULUNULAN ŞARTLAR VE KOŞULLAR DA (KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN) İŞBU GENEL 

KOŞULLAR İLE BOSTON SCIENTIFIC TARAFINDAN REDDEDİLMİŞ OLUP HERHANGİ BİR SÖZLEŞMENİN 

PARÇASINI OLUŞTURMAYACAKTIR. 

3. TEKLİF, SATIN ALMA SİPARİŞİ VE DEĞİŞİKLİKLER 

Teklifler, Tedarikçi tarafından ve masrafsız olarak yapılmalıdır. 

Sadece yazılı olarak verilen ( örn.: e-posta, faks vb.) satın alma siparişleri (“Sipariş”) geçerli olacaktır. 

Siparişler aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir: (a) düzenleme tarihi, (b) sipariş numarası, (c) sipariş 

verilen malların (“mallar”), hizmetlerin (“hizmetler”) veya yazılımın (“yazılım”) (münferit olarak veya 

beraber “Ürünler”) teknik özellikleri ve adetleri; (d) satın alma bedeli; (e) siparişin talep edilen teslimat 

tarihi; (f) siparişin talep edilen teslimat adresi; (g) nakliyesine ve taşıma şekline dair talimatlar.  

Tedarikçi, her bir siparişin alınması itibariyle gecikmeksizin( her şekilde sipariş talebinin alınmasından 

itibaren on günden fazla olmamak kaydıyla) kabul veya reddetmelidir. Eğer ki, sipariş tarihinden 

itibaren 10 gün içinde bir kabul veya ret almadığımız takdirde, sipariş kabul edilmiş olarak 

değerlendirilecektir. Tedarikçi, siparişte yer alan her türlü hata ve belirsizliği belirtecektir. Siparişin 

kabulüne dair her türlü inhiraf bizim yazılı ( örn.: e-posta, faks vb.) onayımızı gerektirecektir. 

Aksi kararlaştırılmadıkça, bizim siparişlerimiz Tedarikçi tarafından bizzat karşılanacaktır. Alt 

işverenler sadece bizim yazılı onayımız dâhilinde bağlı olacaktır.  

BOSTON SCIENTIFIC her zaman, yazılı olarak, siparişi değiştirme seçeneğini elinde tutar: (a) yerine 

getirilecek Ürünlerin veya Hizmetlerin niteliğini, (b) nakliye ve paketleme yöntemlerini, (c) teslimat 

yerlerini. 

Değişim talebinin alınmasından itibaren ve en geç 30 gün sonrasına kadar, Tedarikçi, istenen 

değişiklikler sipariş bedeli veya teslimat açısından değişikliğe sebep oluyorsa BOSTON SCIENTIFIC’e 

bildirmekle yükümlüdür. Eğer değişiklik taleplerinin iletilmesinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir 



cevap alınmadığı takdirde, değişiklik talepleri Tedarikçi tarafından kabul edilmiş olarak 

değerlendirilecektir. 

4. TESLİMAT/ NAKLİYAT / İPTAL 

Teslimat, siparişte belirtilen teslimat adresine ve teslim şekillerinde kararlaştırıldığı üzere gümrük 

vergileri ödenmiş şekilde yapılmalıdır. Teslimatlar gerekli bütün nakliye belgeleri ile beraber 

gerçekleştirilmelidir. Bütün belgeler sipariş numarasını ve eğer uygulanabilirse, özellikle o ürüne ait 

başkaca ayırt edici numaraları bulundurmalıdır. Tedarikçi, önceden verilmiş yazılı onayımız olmadan, 

kısmi teslimatları gerçekleştirmeye hak kazanamaz. Sipariş talebinde yer alan teslimat tarihleri veya 

teslimat planı bağlayıcıdır. Teslimat tarihine riayet, Ürünlerin teslimat adresinde teslim alındığı zamana 

göre belirlenir. Tedarikçi Ürünlerin teslimatı için nakliyeyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakla 

yükümlü olup ilgili bütün masrafları üstleneceğini kabul etmektedir. 

Tedarikçi geciken teslimatlarla ilgili durumları belirterek gecikmeksizin BOSTON SCIENTIFIC 

Satınalma Departmanı’nı bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Tedarikçi geciken teslimatla veya aşağıdaki iptalle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü zararı 

karşılamakla yükümlü olup BOSTON SCIENTIFIC’i tazmin edecek ve beri kılacaktır. Geç teslim 

edilen Ürünlerin veya geç yerine getirilen hizmetlerin bizim tarafımızdan kabulü zararların tazmini 

hakkımızdan feragat olarak anlaşılmamalıdır. 

Eğer tedarikçi siparişin hazırlığıyla ilgili belirtilen zamanda veya BOSTON SCIENTIFIC tarafından 

yazılı olarak verilen vade uzatılmasına rağmen verilen zamana riayet edemez ve yükümlülükleri 

zamanında yerine getiremezse, BOSTON SCIENTIFIC yerine getirememesini yazılı olarak ihbarda 

bulunarak Tedarikçiye bildirdiği takdirde, sipariş verilmiş Ürünleri, tamamlanmış ve kabul edilmiş ve 

Hizmetler ile siparişin reddedilen kısmı dışında kalan teslim edilmiş ve kabul edilmiş maddi Ürünler 

hariç olmak üzere, yükümlülüğü doğmaksızın kısmen veya tamamen iptal edebilir.  BOSTON 

SCIENTIFIC, siparişi teslimattan ve kabulden önce dilediği zaman yükümlülük doğmaksızın iptal 

edebilir: (i) Tedarikçi işin normal seyrine aykırı bir şekilde Tedarikçi faaliyetlerini durdurursa, 

(ii)Tedarikçi,  zamanında ve tatmin edici şekilde Tedarikçi yükümlülüklerini bu Sipariş için yerine 

getiremiyorsa, (iii) Tedarikçi zorunlu veya ihtiyari iflas ilan eder veya tasfiye sürecine girerse veya (iv) 

Tedarikçi alacaklıları lehine bir devir işlemi gerçekleştirirse.  Yukarıdakinden bağımsız olarak: eğer 

taraflardan biri savaş veya benzeri bir karışıklık, yangın, doğal afet veya benzer sebepler yüzünden, o 

tarafın elinde olmayan sebeplerle ve önlenmesi beklenemeyecek durumlarda edimde yaşanan 

gecikmeler Siparişin ihlal edildiği şeklinde addedilmeyecektir; Fakat Tedarikçi belirtilen sebeplerden 

ötürü 30 gün veya daha fazla gecikme yaşarsa, BOSTON SCIENTIFIC ihbar üzerine Siparişin tamamını 

veya bir kısmını iptal edebilir. 

5. MÜLKİYETİN DEVRİ VE RİSK 

Mülkiyetin devri ve riskleri teslimat akabininde gerçekleşecektir. 

6. GARANTİ 

Tedarikçi, Ünürler’in Siparişte belirtilen tüm şartlara ve ilgili Ürün spesifikasyonlarına uygun olduğunu 

ve Ürünler’in tatmin edici kalitede olduğunu ve Ürünler’in hatalı tasarımlar nedeniyle, kötü malzeme 



veya kötü işçilik nedeniyle ve Ürünlerin hatalı olup olmadığına dair her türlü kusurdan arınmış olduğunu 

ve Ürünler’in yeni üretildiğini garanti eder. 

Tedarikçi, kullanılan tüm malzemelerin BOSTON SCIENTIFIC tarafından belirtilen amaçlara veya 

Ürünün genel kabul görmüş kullanımına uygun olduğunu açıkça garanti eder. 

Tedarikçi, içinde Hizmet unsuru bulunduran bütün Ürünlerin iyi endüstri uygulamalarına uygun şekilde 

gereğine uygun kalifiyede ve eğitimli, ilgili vasfa, önem ve özene sahip personel aracılığıyla BOSTON 

SCIENTIFIC'in beklemesinin makul olduğu en yüksek kalite standardına uygun olarak icra edileceğini 

garanti eder. 

Tedarikçinin verdiği güvenceler, şartlar ve koşullar; sözlü veya yazılı, açık veya zınmi olduğu fark 

etmeksizin, teslimattan itibaren en az 24 aylık bir süre için geçerli kabul edilecektir. 

Eğer, Ürünler güvenceleri, şartlar ve koşulları sağlayamaması durumunda, bu Ürünler kusurlu olarak 

değerlendirilecektir. BOSTON SCIENTIFIC, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere kusurlu Ürünün 

tamirini, değişimini veya iadesini, masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere, talep edebilir.  

Yazılım için Güvence: 

Tedarikçi  (i) BOSTON SCIENTIFIC’e lisans devrini gerçekleştirebilmek için bütün gerekli haklara, 

her türlü alacaklardan, takyidatlardan ve diğer haklardan ari şekilde, sahip olduğuna; (ii) BOSTON 

SCIENTIFIC tarafında yazılım lisansının devri ve kullanımı, sağlanan belgeler uyarınca, herhangi bir 

üçüncü kişinin patent, marka, telif, ticari sırrı ve diğer fikri mülki haklarını ihlal etmediğine ve 

etmeyeceğine ve Siparişin önyüzünde belirtilenlerin dışında lisans bedellerinden ve telif hakkı 

ücretlerinden muaf olduğuna ve (iii) Yazılımın Sipariş’in spesifikasyonlarına ve diğer zorunluklarına 

uyacağına ve bunlara uygun şekilde çalışacağına dair güvence verir.  

Tedarikçi, Yazılımın kaynak kodunun, Tedarikçinin lisanlarının yararına olacak şekilde yed-i emin 

sözleşmesine konu olduğunu garanti eder. Eğer BOSTON SCIENTIFIC tarafından talep edilirse, 

Tedarikçi BOSTON SCIENTIFIC’e Yazılımın kaynak kodunun yed-i eminine ait, yed-i eminin ismi ve 

BOSTON SCIENTIFIC’in kaynak koduna erişimi için gereken şartlar ve prosedürler gibi bilgiler dâhil 

olmak üzere, gerekli bilgileri temin etmelidir. Bu güvenceler, BOSTON SCIENTIFIC tarafından 

Yazılımın incelenmesi, kabulü ve ödenmesi durumunda geçerliliğini korur ve  açık veya zımni olsa da  

kanunen düzenlenen diğer tüm güvencelere ek olarak verilir. 

7. TESTLER VE KONTROLLER 

Ürünler. Ürünler, BOSTON SCIENTIFIC tarafından her zaman ve her yerde kontrol ve test edilecektir, 

eğer ki böyle bir kontrol gerçekleşirse, Tedarikçi herhangi bir bedel talep etmeksizin yardım ve makul 

destek sağlayacaktır. 

Eğer bir Ürün, malzeme veya üretim açısından kusurlu bulunduğu veya diğer türlü Siparişte belirtilen 

şartlara uymadığı takdirde, BOSTON SCIENTIFIC, Ürünü reddetme hakkını saklı tutar. Reddedilen 

Ürünler Tedarikçiye riskler kendisine ait olmak üzere geri gönderilecektir. Tedarikçi, BOSTON 

SICENTIFIC’e Ürünlerin veya parçalarının iadesinde ortaya çıkan tüm taşıma ve nakliye masraflarını 

ve yedek Ürünlerin veya parçaların teminini ödeyecektir. 



Hizmetlerin Değerlendirilmesi ve Kabulü:  Hizmetlerin ve Yazılımlara İlişkin Hizmetlerin ifası ve tüm 

bu Hizmetler ve Yazılımlara İlişkin Hizmetlerden işin ürünleri ve teslim edilecekler BOSTON 

SCIENTIFIC tarafından gözden geçirilmeye, değerlendirilmeye ve kabule tabidir ve nihai ödeme kesin 

kabulden önce yapılmayacaktır. Hizmetlerin ya da Yazılımlara İlişkin Hizmetlerin ifasının Siparişin 

spesifikasyonlarına ya da Siparişteki veya kanundaki güvencelere uymaması halinde, BOSTON 

SICENTIFIC: (i) masrafları tedarikçiye ait olmak üzere Hizmetlerin ya da Yazılımlara İlişkin 

Hizmetlerin bahsi geçen spesifikasyonlar ve güvencelere uyana kadar yeniden ifasını talep etme: (ii) 

masrafları tedarikçiye ait olmak üzere Hizmetlerin ya da Yazılımlara İlişkin Hizmetlerin düzeltilmesi 

veya değiştirilmesi için üçüncü kişilerle sözleşme yapma; ve/veya (iii) Siparişi iptal etme haklarına 

sahiptir. Bu kısım BOSTON SCIENTIFIC’in kanundan ya da Siparişten doğan diğer haklarını 

kısıtlamamaktadır. 

Yazılımın Test Edilmesi ve Kabulü.  Yazılım, BOSTON SCIENTIFIC tarafından teste, 

değerlendirmeye ve kabule tabi olup ödeme nihai kabulden önce yapılmayacaktır.  Yazılımın Sipariş 

spesifikasyonlarına, Yazılım dokümantasyonuna ya da Siparişteki veya kanundaki güvencelere 

uymaması durumunda BOSTON SCIENTIFIC: (i) masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere Tedarikçinin 

Yazılımın yeni bir kopyasını teslim etmesini talep etme; (ii) masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere 

Tedarikçinin Yazılımı düzeltmesini, tamir etmesini ya da taahhüt edildiği ve beyan edildiği şekilde 

çalışmasını sağlamasını talep etme ve/veya (iii) Siparişi iptal etme haklarına sahiptir. Bu kısım 

BOSTON SCIENTIFIC’in kanundan ya da Siparişten doğan diğer haklarını kısıtlamamaktadır. 

6. FİYATLAR, FATURA VE ÖDEME ŞARTLARI  

Aksi kararlaştırılmamış ise, Siparişte bahsi geçen fiyatlar sabit olup değişime açık değildir. Fiyatlar her 

türlü paketleme, vergi, harç, külfet, KDV vs. masraflarını kapsamaktadır. Para biriminin dönüştürülmesi 

halinde, Tedarikçi tüm AB yönetmeliklerine ve her türlü konversiyon kuralları dâhil olmak üzere ilgili 

hukuk kurallarına uyacaktır.  

Fatura Siparişte bahsi geçen posta adresimize ya da BOSTON SCIENTIFIC ile yapılan sözleşmede 

belirtilen e-mail adresine gönderilecektir. Aksi tarafımızca talep edilmediği takdirde, fatura şu bilgileri 

içerecektir: sipariş talebimizde belirtilen Sipariş numarası, ürün numarası ve Tedarikçi ile BOSTON 

SICENTIFIC’in vergi numaraları. 

Tedarikçi açıkça uzlaşılan masraflar dışındaki masrafları fatura etmeyebilir. Ödemeler, Ürün ya da 

Hizmetler ve doğru faturanın alınmasından itibaren 45 gün içerisinde yapılmalıdır. Ödemenin yapılması 

hiçbir şekilde Ürünlerin BOSTON SCIENTIFIC tarafından kabul edildiği ya da BOSTON 

SCIENTIFIC’in herhangi bir hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. 

Taraflardan birinin vade tarihinde, diğer tarafa işbu şartlar ve koşullar tahtında ödeme yapmaması 

halinde, temerrüde düşen taraf vadesinde ödenmemiş tutar üzerinden İngiltere Merkez Bankası'nın 

muhtelif zamanlardaki temel oranının üzerinde yıllık% 4 oranında faiz ödeyecektir. Bahsi geçen faiz 

kesin hüküm öncesi ya da sonrası fark etmeksizin, vade tarihinden itibaren vadesinden ödenmemiş 

tutarın ödendiği tarihe kadar günlük olarak tahakkuk edecektir. Temerrüde düşen hem faizi hem de 

vadesinde ödenmemiş tutarı ödeyecektir. Bu hüküm temerrüde düşen tarafın iyi niyetle uyuşmazlık 

konusu yaptığı ödemeler hakkında uygulanmaz. 

Ürünlerin tesliminden önce hiçbir fatura ödenmeyecektir. 



    

7. DEVİR 

Tedarikçi, öncesinde BOSTON SCIENTIFIC’in yazılı rızasını almaksızın herhangi bir siparişten doğan 

hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa devredemez.  

  

8. SİGORTA VE TAZMİN  

Tedarikçi, kendi genel personeli ile kendi mallarının yanı sıra genel üçüncü taraf sorumluluğu ve ürün 

sorumluluğu dahil olmak üzere kendi faaliyet konusunu ve sorumluluklarını kapsayacak şekilde etkin 

ve kapsamlı bir sigorta poliçesi sağlayacak ve sürdürecektir. 

Tedarikçinin, işbu sözleşme ya da herhangi bir Siparişten doğan borçlarını yerine getirmemesiyle 

bağlantılı olarak BOSTON SICENTIFIC‘ın uğradığı ya da katlandığı, ürün sorumluluğu ve gizli 

ayıplarla sınırlı olmamak üzere teslim etme ya da etmeme ve Ürünlerin kullanımı da dahil olmak üzere 

dolaylı veya dolaysız her türlü kayıp, talep, zarar, masraf ve giderden Tedarikçi sorumlu olacaktır. 

Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, üçüncü şahısların Ürünlere ilişkin her türlü patent, telif 

hakkı, ihlal ve diğer fikri mülkiyet haklarından doğan talepleri bakımından BOSTON SCIENTIFIC’i 

savunacak, tazmin edecek ve beri kılacaktır. 

Bütün halinde olan ürünün parçalarının kontrol edilebilmesi için Tedarikçi, faturanın üzerinde teslim 

edilen Ürünlerin ya da parçaların menşei ülkelerini, yürürlükte olan ECE düzenlemelerinde verilen 

menşei ülke tanımına uygun olarak belirtmelidir. Tedarikçi, BOSTON SCIENTIFIC’i menşei ülkeler 

hakkındaki yanlış veya tutarsız beyanlar sebebiyle uğranılan dolaylı ya da dolaysız her türlü masraf, 

kayıp ve zarar karşısında tazmin edecektir. 

 

Tedarikçi, siparişlerimizi ve tüm ilgili ticari ve teknik detayları Gizli Bilgi olarak tutmak, çalışanların 

çalıştırılması, korunması ve istihkakı dahil fakat sınırlı olmamak kaydıyla, çocuk işçi çalıştırma, zorla 

çalıştırma veya cezaevi işçiliği ve güvenli olmayan çalışma koşulları ve çevre koşullarını düzenleyen 

kanunlar ve yönetmelikler dahil dahil yürürlükteki tüm yasalar, düzenlemeler ve yönetmeliklere 

uyacaktır. 

 

9. GİZLİ BİLGİ 

Tedarikçi gizli bilgileri yalnızca tarafımıza olan yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla 

kullanacaktır.  

10.  VERİ GÜVENLİĞİ 

Tedarikçi sağladığı hizmet ve ürünlerin ifası kapsamında erişeeceği Boston Scientific’in Kişisel 

Verilerini, her türlü hukuka aykırı işleme karşı ve özellikle kişisel verilerin bir ağ aracılığıyla aktarıldığı 

süreçlerde kaza sonucu veya hukuksuz yollarla yok olmaya, kazai olarak kaybolmaya, zarar görmeye, 

değiştirilmeye, açığa vurulmaya ya da yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla teknik ve organizasyonel 

açıdan yeterli güvenli önlemlerini alacak ve uygulayacaktır.  



Tedarikçi, Kişisel Verileri, taraflar arasında anlaşılan alanlar ve kurulumlar dışına çıkarmaktan 

yasaklıdır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 sayılı GDPR’a uygun hareket etme 

amacıyla, Boston Scientific, kendi çalışanlarının, tedarik sözleşmesi ya da Tedarikçi personeli ile 

herhangi başka bir etkileşim sonucu elde edilen faturalarda bulunabilen kişisel verilerinin, sözleşmesel 

ilişkinin finansal ve lojistik açıdan yönetilebilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 

bir sunucu aracılığıyla Boston Scientific’in veri sorumlusu olduğu otomatik bir veri tabanına dâhil 

edileceği, konusunda tedarikçiyi bilgilendirir. İşleme tamamen Boston Scientific’in meşru menfaatleri 

kapsamındadır. 

Kişisel verilerin Avrupa Birliği / AEA dışına yasal olarak aktarılması için Boston Scientific, AB / İsviçre 

ve ABD kuruluşları arasında AB Standart Sözleşme Maddelerini ve ayrıca aktarılan veriler için şifreleme 

gibi ek önlemleri uygulamaya koymuştur. 

Tedarikçilerimizin verileri asıl olarak Boston Scientific şirketlerinin tedarikçilerden sorumlu BSC 

çalışanları tarafından erişilecektir ve kullanılacaktır. 

Bahsi geçen bilgiler üretim sistemimiz Ariba dâhilinde, şirketiniz bizimle çalışmaya devam ettiği sürece 

ya da kara para aklama karşıtı düzenlemeler ya da Sunshine Act mevzuatı gibi hukuki gerekliliklere 

uygun hareket etmek adına daha uzun bir süre zarfında tutulacaktır. 

Kişisel verilerinizin AB dışına aktarmak için SAP Ariba, SAP/SAP Ariba iştirakleri ve AB sınır ötesi 

kişisel veri aktarımı gerekliliklerine uygun hareket eden ara işyeyiciler ile arasında veri aktarım 

sözleşmeleri bulundurmaktadır. Daha fazla bilgi için ariba.com üzerinde bulunan GDPR sayfasına 

bakınız. 

Kişisel verilerinizi Türkiye dışına aktarmak bakımından, Tedarikçi kişisel verileri Boston Scientific ile 

paylaşılacak olan bireylerin açık rızasını aldığını ya da alacağını beyan ve taahhüt eder. 

Tedarikçinin çalışanları, Boston Scientific Avrupa veri Koruma Yetkilisi ile Europeprivacy@bsci.com 

adresinden iletişime geçerek ya da calle Ribera del Loira 38, 28042 Madrid (Spain) adresindeki BSC 

Avrupa Veri Korunması Yetkilisine yazarak erişim, düzeltme, silme, taşınabilirlik ve itiraz haklarını 

kullanabilirler. 

11. PATENT / TEKNİK BELGELER 

BOSTON SCIENTIFIC tarafından sağlanan tüm çizimler, teknik şartnameler ve diğer teknik bilgi ve 

materyaller bizim mülkiyetimiz altında kalacaktır  ve başka kişiler ile paylaşılmayacaktır ve BOSTON 

SCIENTIFIC’ten başkaları için üretim için kullanılmayacaktır. Tüm materyaller BOSTON 

SCIENTIFIC’e iade edilecektir. 

  

12. DİĞER  

Satışın hüküm ve şartları ve tarafımız ile Tedarikçi arasındaki tüm iş ilişkisi İngiliz hukukuna tabidir. 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Sözleşmesi (CISG) uygulanmayacaktır.  

mailto:Europeprivacy@bsci.com


Taraflardan her biri geri dönülemez bir biçimde, İngiltere ve Galler mahkemelerinin, bu Genel Hüküm 

ve Şartlardan (Siparişler dâhil olmak üzere) doğan ya da bunlara ilişkin her türlü uyuşmazlık ve talebi 

çözüme ulaştırma konusunda münhasıran yetkili olduğu hususunda anlaşmışlardır.  

Tedarikçi tarafından temin edilecek ürünler bakımından ifa yeri sevk adresi olacaktır.  

Bu Satış Genel Hüküm ve Şartlarının hükümlerinden birinin ya da herhangi başka bir sözleşmeye ilişkin 

bir hükmün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi halinde bu geçersizlik diğer madde ya da 

sözleşmelere teşmil edilmeyecektir.  

  

 

  



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE   

  

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO ANY ORDER MADE 

BY   

  

Boston Scientific Tip Gerecleri Limited Sirketi  

Altunizade Mah Ord Prof Fahret 

34000 Istanbul/Uskudar 

Turkey 

VAT No 11810051564   

  

("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES OR SOFTWARE.   

  

THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED UNLESS APPROVED 

BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER  

(“SUPPLIER”) AND ANY OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED TO BY SUPPLIER 

(WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY REJECTED BY BOSTON SCIENTIFIC AND 

SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT.    

  

1. OFFER,  PURCHASE ORDER AND CHANGES   

Offers shall be made by the Supplier free of charge.   

Only purchase orders ("PO") placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). POs will include 

the following information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the ordered goods 

("Goods"), services ("Services"), or software ("Software")  (individually or together “Products”) 

including quantity; (d) purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested shipping 

destination and (g) instructions as to shipping and mode of transportation.   

The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no 

later than ten days of such receipt. If we have not received a confirmation or rejection within ten 

days following the date of the PO, the PO shall be deemed accepted. The Supplier shall point out any 

mistakes and ambiguities in a PO. Any deviation by the PO from the order acceptance shall require 

our written confirmation (e.g. by e-mail, fax, etc.).    

Unless otherwise agreed, our POs shall be fulfilled by the Supplier itself. Subcontractors shall only be 

engaged subject to our written consent.   

BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the 

Products or Services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations.   

After receipt of a change requests and at the latest after 30 days, the Supplier will have to inform 

BOSTON SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery changes. If we 



have not received any reply by the Supplier within 30 days of receipt the change requests will be 

deemed accepted by the Supplier.   

 

2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION   

Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterms is DDP 

(Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents. All 

documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 

numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries 

without our prior written consent. The delivery dates indicated in the PO or delivery schedule shall 

be binding. Compliance with the delivery date is determined by when the Products are received at 

the delivery address. The Supplier is responsible for making the appropriate arrangements of 

transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in relation hereto.    

The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 

specifying the relevant circumstances.   

The Supplier shall indemnify and hold BOSTON SCIENTIFIC harmless from any damages incurred by 

BOSTON SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation. The acceptance of a late 

delivery of Products or performance of Service by us shall not constitute a waiver of any claims for 

damages.  

If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 

extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, BOSTON SCIENTIFIC may, by written 

notice of default to Supplier, cancel the whole or any part of the Products ordered without liability, 

except for Services completed and accepted and tangible Products delivered and accepted under 

that portion of the PO not cancelled.   BOSTON SCIENTIFIC also may cancel the PO without  liability  

at any time prior to delivery and  acceptance by  BOSTON SCIENTIFIC if: (i) Supplier ceases  to 

conduct Supplier’s operations in  the normal course of business; (ii) Supplier is unable  to timely  and 

satisfactorily meet Supplier's obligations under this PO; (iii) Supplier is  the subject voluntary or 

involuntary bankruptcy, or insolvency  proceedings; or (iv) Supplier makes an assignment  for the 

benefit of Supplier' s creditors.   Notwithstanding the foregoing: if  a party's performance is  delayed 

because of war or similar  unrest, fire,  act  of God  or other similar cause  that is beyond such party’s  

control  and which such party could  not  have  reasonably  prevented, such delay  in  performance 

shall not be  considered a breach of the PO provided however that if Supplier experiences a delay  of 

30  days  or more  for such reason  BOSTON SCIENTIFIC may  upon notice cancel aIl or any portion of 

this PO.  

  

3. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK  

The transfer of ownership and risk shall take place upon delivery.   

  



4. WARRANTY  

The Supplier warrants that the Products comply with all requirements set out in the PO and any 

applicable Product specification and that the Products are of satisfactory quality and free from any 

defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the Products 

are newly manufactured.   

The Supplier expressly warrants that all materials used are fit for the intended purposes as specified 

by BOSTON SCIENTIFIC or the generally accepted use of the Product.   

The Supplier warrants that all Products that include a Service element will be performed in 

accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 

relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for BOSTON 

SCIENTIFIC to expect.   

The Supplier’s warranties, terms and conditions, whether in writing or oral, express or implied, shall 

be applicable for a minimum period of 24 months from the delivery.   

If the Products should fail in any respect to meet the warranties, terms and conditions such Products 

shall be deemed defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request 

the defective Product either repaired or replaced or return any defective Product to the Supplier at 

Supplier’s expense.   

Warranties for Software:   

Supplier warrants that (i) Supplier has  all rights necessary  to  grant the license to  BOSTON 

SCIENTIFIC free and clear of  all liens, encumbrances and other claims; (ii)  the grant of the licence 

and use of the Software by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the documentation provided, 

does  not  and will not infringe  or  violate any third party  patent, trademark, copyright, trade  secret  

or other intellectual property right and  will be free from liabilities of royalties and  licensing fees 

other than any  specified on the front of the PO; and (iii) the Software will operate in accordance  

with, and conform to the  documentation provided,  the Specifications  and other requirements of 

the PO. Supplier warrants that the source code of the Software is the subject of an escrow 

agreement for the benefit of Supplier’s licensees.  If requested by BOSTON SCIENTIFIC, Supplier shall 

provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the escrow of the source code of the 

Software, including the name of the escrow agent and the conditions and procedures for BOSTON 

SCIENTIFIC to access the source code. These warranties survive inspection of, acceptance of, and 

payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all other warranties, whether 

express or implied, created by law.   

  

5. TESTS / CHECKS  



Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all places, 

and if such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and reasonable 

assistance.   

If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 

requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product. Rejected 

Products will be returned to the Supplier at his own risk. The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC 

all costs of handling and transportation incurred in the return of rejected Products or parts and the 

provision of replacement Products or parts.  

  

Evaluation and Acceptance of Services.   The performance of the Services and Software-related 

Services and the work product and deliverables from all Services and Software-related Services are 

subject to the review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will not 

be made until after final acceptance.   If the performance of the Services or Software related Services 

fail to  meet the Specification of the PO or confirm  to  the warranties in the PO  or under  law, 

BOSTON SCIENTIFIC shall have the right  to: (i) require the re-performance of  the Service or 

Software-related Services  at  Supplier' s expense until they are in conformance with  such 

Specifications and warranties: (ii) contract with a third party to perform Services or  Software-related 

Services  to correct or replace  the work  product at Supplier's expense; and/or (iii) cancel  the PO.   

This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under the PO.  

Testing and Acceptance of Software.  The Software is subject to testing, evaluation and acceptance 

by BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software 

fails to meet the Specifications of the PO, the documentation  for  the Software, or conform with the 

warranties in  the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC  shall have the right to: (i) require Supplier to 

deliver a new copy of the Software at  Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, repair or 

otherwise cause the Software to perform as represented and  warranted at Supplier's expense; 

and/or (iii) cancel the PO.   This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC  has at law  

or under the PO.   

 

6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS   

Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change.   The 

prices are inclusive of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc.  In the case of currency 

conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations and applicable law including any 

applicable conversion rules.  

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address 

in agreement with BOSTON SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain the 

following information: The PO number indicated in our order, issuance date and item and serial 



number of the invoiceand date, the item number and the Supplier's and BOSTON SCIENTIFIC’s VAT 

number  

The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed.  Payments are 

made within 45 days net after receipt of a correct invoice and Products or Services. Payment shall 

under no circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as a waiver of any 

rights of BOSTON SCIENTIFIC.   

If a party fails to make any payment due to the other under these terms and conditions by the due 

date for payment, then the defaulting party shall pay interest on the overdue amount at the rate of 

4% per annum above the Bank of England's base rate from time to time. Such interest shall accrue on 

a daily basis from the due date until actual payment of the overdue amount, whether before or after 

judgment. The defaulting party shall pay the interest together with the overdue amount. This clause 

shall not apply to payments the defaulting party disputes in good faith.   

No invoice will be paid before the delivery of the Products.   

    

7. ASSIGNMENT  

The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the prior 

written consent of BOSTON SCIENTIFIC.   

  

8. INSURANCE AND INDEMNITY   

The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to cover for 

its own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities and liabilities 

including general third-party liability and product liability.   

Supplier shall be liable for any and all direct and indirect losses, claims, damages, costs or expenses 

incurred or suffered by BOSTON SCIENTIFIC whatsoever arising in connection with a breach by the 

Supplier of any of its obligations under this agreement or a PO, including the delivery or non-delivery 

and/or use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden defects.   

Supplier shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, BOSTON SCIENTIFIC from 

and against any and all claims by a third party of infringements of copyrights, patents or any other 

intellectual property rights relating to the Products.   

As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country of 

origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the ECE Regulation 

in force.  Supplier shall indemnify BOSTON SCIENTIFIC from any costs, losses and damages, whether 

direct or indirect, that would be incurred as a result of false or inaccurate statements about the 

country of origin.   

 



The Supplier shall comply with applicable laws, statutes and regulations, including but not limited to 

treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential Information the 

manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing 

child labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental.  

  

9. CONFIDENTIAL INFORMATION  

The Supplier shall and use them only to perform its obligations to us.  

 

10.  DATA PROTECTION 

The Supplier shall adopt and maintain adequate security measures, from a technical and organizational 

point of view, so as to protect the Personal Data of Boston Scientific, which the Supplier may have access 

to within the framework of performance of the service/product provided, against any accidental or illicit 

destruction, or accidental loss, damage, alteration, divulgation or non-authorized access in particular 

during the processing involving the transmission of Personal Data over a network, and against any form 

of illicit processing.  

The Supplier shall be prohibited from any transfer of Personal Data outside of the sites and installations 

agreed upon between the Parties.   

In order to comply with the Law No. 6698 on Protection of Personal Data and the General Data 

Protection Regulation 2016/679 Boston Scientific informs the supplier that any personal data of its 

employees that could be contained in invoices derived from the supplier contract or any other 

interaction with the Supplier staff will be included in an automated database of which Boston Scientific is 

data controller with the main purposes of financial and logistical management of our contractual 

relationship with a server located in the United States. The processing is based on Boston Scientific 

legitimate interest.  

To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has implemented 

EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as well as additional safeguards 

such as encryption for data in transfer. 

The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BSC employees in charge of managing 

suppliers across the companies of Boston Scientific 

The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company works 

with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money laundering and Sunshine Act 

legislation. 

To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer agreements with 

SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU requirements for cross-border 

personal data transfer. For more info see GDPR page on ariba.com 

http://www.ariba.com/gdpr


To transfer your personal data outside Turkey, the Supplier hereby acknowledges and confirms that it 

has obtained or will obtain express consents of the individuals whose personal data will be shared with 

Boston Scientific. 

The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and opposition by 

contacting Boston Scientific European data Protection Officer at Europeprivacy@bsci.com or write to 

BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 38, 28042 Madrid (Spain) 

 

11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS  

All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON 

SCIENTIFIC remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing other 

than for BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC.   

  

12. MISCELLANEOUS   

These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 

Supplier shall be governed by the laws of England. The United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.  

Each party irrevocably agrees that the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction 

to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in 

connection with these GTC (including POs) or its subject matter or formation.  

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address.  

If a provision of these General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any other 

agreements should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other provisions or 

agreements.  
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