
GOLFE ATÖLYE 

Tasarım Yükleme Şartnamesi ve İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi 

 

Madde 1 – Golfe Atölye’nin Amacı 

Golfe İnşaat Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bir markası ve projesi olarak ortaya çıkan Golfe Atölye’nin 
amacı; tasarımda kendine özgü bir iş ortaklığı modeliyle, tasarımcıların isim ve pay hakları korunarak tasarımlarının geniş 
kitlelere ulaşmasını sağlamak, tasarımcıyı alışılmış olan geri plandaki konumundan kurtararak öne çıkarmak ve özgün 
tasarımlara destek vererek tasarım alanındaki ilerleme ve çeşitliliğe katkı sağlamaktır. 

Madde 2 – Yüklenecek Tasarımların Konusu 

Golfe Atölye, tasarlama özgürlüğü en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. Tasarımların konusunun sınırı ise 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu ile çizilmiş olup “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı tasarımlar; hükümranlık alametleri ile bu 
kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili 
mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren 
tasarımlar”ın tasarım koruması kapsamı dışında olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, sayılan koruma kapsamı dışındaki konu ve 
içerikler hariç olmak üzere, tasarımcılar konu belirlemekte tümüyle özgürdür. 

Madde 3 – Yüklenecek Tasarımların Hak Sahipliği 

Golfe Atölye’ye yüklenecek tasarımların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca hak sahibinin, tasarımı yükleyen gerçek 
kişi olması gerekmektedir. Birden çok kişinin geliştirdiği tasarımların yüklenecek olması halinde, tasarımcıların her birinin ilgili 
tasarımı niteliği ve niceliği değişmeksizin birebir aynı şekilde yüklemesi, ekinde sunulan bir evrak ile her bir tasarımcının ayrı 
ayrı tasarımın tüm tasarımcılarını listelemesi ve nitekim sayılan tüm tasarımcıların işbu metni onaylamak suretiyle yüklemeyi 
gerçekleştirmiş olması aranır. Tasarımcılar, yükledikleri tasarımın hak sahibinin de yine kendileri olduğunu işbu metni onay 
suretiyle beyan ve taahhüt ederler.  

Bu madde hükmüne aykırı olarak yüklenen tasarımlar Golfe Atölye Jürisi tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Değerlendirme akabinde seçilen tasarımların, inhisari lisans sözleşmesi imzalanması öncesinde bu maddeye aykırılık arz 
ettiğinin anlaşılması halinde, Golfe Atölye’nin hak sahipliği unsuruna uygunluğa güvenmesi nedeniyle, varsa yapmış olduğu 
harcamaları tasarımcı olarak kendini tanıtan kişiden tahsil hakkı saklıdır. Tasarımcılar, bu husustaki taahhütlerinin, olası 
zararın taraflarından tahsili bakımından bağlayıcı olduğunu, bu metni onay suretiyle kabul ederler. 

Madde 4 – Yüklenecek Tasarımlarda Yenilik Unsuru 

Golfe Atölye’ye yüklenecek tasarımların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bakımından yenilik unsurunu barındırması esastır. 
Tasarımcılar; yükledikleri tasarımın dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olduğunu, kamuya sunulmak üzere 
herhangi bir platform aracılığıyla başkaca bir gerçek yahut tüzel kişiyle paylaşılmamış olduğunu; Golfe Atölye’ye yükleme 
akabinde de tasarımın kendileri tarafından kamuya sunulmayacak ve kamuya sunulmak üzere herhangi bir platform 
aracılığıyla başkaca bir gerçek yahut tüzel kişiyle paylaşılmayacak olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak yüklenen tasarımlar Golfe Atölye Jürisi tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Değerlendirme akabinde seçilen tasarımların, inhisari lisans sözleşmesi imzalanması öncesinde bu maddeye aykırılık arz 
ettiğinin anlaşılması halinde, Golfe Atölye’nin yenilik unsuruna uygunluğa güvenmesi nedeniyle varsa yapmış olduğu 
harcamaları tasarımcıdan tahsil hakkı saklıdır. Tasarımcılar, bu husustaki taahhütlerinin, olası zararın taraflarından tahsili 
bakımından bağlayıcı olduğunu, bu metni onay suretiyle kabul ederler. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; tasarımcıların tasarımlarını Golfe Atölye’ye yüklemesi, kamuya sunulma anlamına kesinlikle 
gelmeyecektir. Golfe Atölye Jürisi, ilgili tasarımları gizlilik çerçevesinde inceleyecek, inhisari lisans sözleşmesi’ne konu olmak 
üzere seçilen ve seçilmeyen tüm tasarımlar bakımından yine gizlilik çerçevesinde hareket edilecektir. 

Madde 5 – Yüklenecek Tasarımlarda Ayırt Edicilik Unsuru 

Golfe Atölye’ye yüklenecek tasarımların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bakımından ayırt edicilik unsurunu barındırması 
esastır. Tasarımcılar; yükledikleri tasarımın, bilgilenmiş bir kullanıcının gözünden bakılarak dünyanın herhangi bir yerinde 
önceden kamuya sunulmuş olan tasarımlardan genel izlenim bakımından farklı olduğunu beyan ve taahhüt ederler. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak yüklenen tasarımlar Golfe Atölye Jürisi tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Değerlendirme akabinde seçilen tasarımların, inhisari lisans sözleşmesi imzalanması öncesinde bu maddeye aykırılık arz 



ettiğinin anlaşılması halinde, Golfe Atölye’nin ayırt edicilik unsuruna uygunluğa güvenmesi nedeniyle varsa yapmış olduğu 
harcamaları tasarımcıdan tahsil hakkı saklıdır. Tasarımcılar, bu husustaki taahhütlerinin, olası zararın taraflarından tahsili 
bakımından bağlayıcı olduğunu, bu metni onay suretiyle kabul ederler. 

Madde 6 – İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi ve Sair Açıklamalar 

İşbu tasarım yükleme öncesi okunarak onayı gerekli olan tasarım yükleme şartnamesi ve sözleşme, İnhisari Ön Lisans 
Sözleşmesi olma maksadıyla da tanzim edilmiştir. Buna göre; tasarımcının, işbu şartname ve sözleşmeyi onaylayarak yükleme 
yapması gerekmektedir. Tasarımcı, bu onay ile, yüklediği tasarımın Golfe Atölye Jürisi tarafından seçilecek olması halinde, ilgili 
tasarıma dair Golfe Atölye ile yazılı İnhisari Lisans Sözleşmesi imzalayacağını beyan ve taahhüt eder. Açıklama yahut başkaca 
bir yolla bu taahhüdün aleyhine şerh düşülen tasarımlar, incelemeye alınmaksızın reddedilecektir. Tasarımcının bu maddede 
anılan taahhüdüne aykırı davranması halinde, Golfe Atölye’nin ilgili taahhüde güvenerek yapacağı müspet ve menfi zararlarını 
tasarımcıdan tahsil hakkı bulunduğunu taraflar beyan ve taahhüt ederler. 

Bu İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi uyarınca, tasarımcılar, tasarımlarının seçilmesi halinde, Golfe Atölye ile tasarımın ve/veya bu 
tasarım kullanılmak suretiyle üretilen ürün ya da ürünlerin her nevi vasıtayla reklamının yapılabileceği, her türlü yolla 
pazarlanabileceği, satılmak üzere yahut bu amaca özgü olmaksızın sergilenebileceği, satışının ve tekrar satışının yapılabileceği 
ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tasarım üzerinde hak sahibi gerçek kişi tasarımcının kullanabileceği tüm hakları devretmek 
maksadıyla İnhisari Lisans Sözleşmesi yaparak, tasarım üzerindeki kullanıma dair tüm haklarını Golfe Atölye’ye devredeceğine 
dair taahhüt vermektedirler. 

Golfe Atölye, seçilecek tasarımlarla üretilecek her nevi ürünün internet üzerinden pazarlamasında ve sergilenmesinde, 
internetten yapılan pazarlamalar bakımından ürünün sayfasına giren kişilerin görebileceği şekilde ve internet dışı 
pazarlamalar ve sergilenmeler bakımından ise paketi eline alan kişilerin görebileceği şekilde olmak üzere paketin üzerinde, 
tasarımcının adını ve soyadını yahut tasarımcının isteği üzere yalnızca mahlasını belirtecektir. 

Golfe Atölye’ye yüklenecek tasarımlardan Golfe Atölye Jürisi tarafından seçilenlerle yapılacak olan İnhisari Lisans Sözleşmesi, 
tescilsiz tasarımlarda üç sene ve tescilli tasarımlarda tasarımın korunduğu süre boyunca geçerli olacaktır. Golfe Atölye Jürisi 
tarafından seçilecek tasarımlar, tescilsiz tasarımlar bakımından koruma sağlanacaksa, Golfe Atölye tarafından tasarımcıya 
İnhisari Lisans Sözleşmesinin yapılmasından itibaren, tasarıma ve tasarımın üretilme süresine göre belirlenecek şekilde 1 ila 3 
sene arasında süre boyunca tasarımı üzerinde kullanılmak suretiyle satılan ürünlerin cirosundan %20 oranında pay 
verilecektir. Oran, yazılı İnhisari Lisans Sözleşmesi aşamasında da Golfe Atölye tarafından belirtilecek olup Golfe Atölye ilgili 
tasarıma dair satılan ürün adedi ve ciro hususunda tasarımcıya gerekli şeffaflığı sunmayı beyan ve taahhüt eder. 

Madde 7 – Golfe Atölye Jürisi 

Tasarımcılar tarafından işbu Tasarım Yükleme Şartnamesi ve İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi’ne onayın akabinde yüklenecek 
olan tasarımlardan, yazılı İnhisari Lisans Sözleşmesi’ne konu olacak olan tasarımların seçimi, Golfe Atölye’nin her biri alanında 
yetkin kişiler arasından seçmiş olduğu Golfe Atölye Jürisi tarafından her bir tasarım incelenmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Golfe Atölye Jürisi’nin seçtiği tasarımlarda, tasarımcının sunduğu iletişim yöntemi aracılığıyla kendisine ulaşım sağlanacak ve 
tasarımcı Golfe Atölye’ye davet edilmek suretiyle yazılı İnhisari Lisans Sözleşmesi imzalanacaktır. 

Madde 8 – Seçilecek Tasarımlarda Koruma Süresi 

Tasarımlar, tasarımcı tarafından tescil edilip edilmeme hallerine göre; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tescilsiz 
tasarımlar için kamuya açılma tarihinden itibaren öngörülen koruma süresi olan üç sene yahut tescilli tasarımlar için öngörülen 
beş ile gerekli uzatma işlemlerinin takibi halinde yirmi beş seneye kadar korunacaktır. Tasarımların Golfe Atölye Jürisi 
tarafından seçilecek olması halinde tanzim edilecek İnhisari Lisans Sözleşmesi, bu koruma sürelerinden hangisinin seçileceği 
fark etmeksizin, ilgili tasarımın Kanuni koruma süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Tescilli tasarımlarda, İnhisari Lisans 
Sözleşmesi’nin sicile işletilme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Madde 9 – Seçilecek Tasarımlarda Değişiklik Hakkı 

Golfe Atölye Jürisi tarafından seçilecek tasarımlarda, yazılı İnhisari Lisans Sözleşmesi kapsamında ticari olarak işlevli hale 
getirilebilmek maksadıyla, özüne dokunmaksızın değişikliğe gidilebilecektir. Bu bakımdan, tasarımın -bu sayılanlarla sınırlı 
olmamak üzere- renk tonu, sıcak-soğuk, boyut gibi hususlarında Golfe Atölye’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu halde, 
tasarım aynen korunmuş sayılacak olmakla, tasarıma dayalı sözleşmeler, ön sözleşmeler ve tasarımın tasarımcısı gibi 
hususlarda, öze etki etmeyen anılan değişikliklerin bir etkisi bulunmayacağı tasarımcının kabul ve taahhüdündedir. 

Madde 10 - Aykırı Kullanım Yasağı 

İlgili Kişi, siteyi ve sitedeki içerik, materyal ve unsurları, işbu sözleşmeye, Golfe Atolye’nin herhangi bir suretle 
duyurduğu/bildirdiği site kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı 



kullanımlarından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, Golfe Atölye’nin 
aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, ilgili kişinin siteye erişimini 
kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Aşağıda işbu madde uyarınca “aykırı kullanım” olarak nitelendirilebilecek durumlar örnekleme yoluyla 
sayılmıştır: 

 Sitedeki işlemler gerçekleştirilirken Golfe Atölye’ye, siteye ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi; 
 Sitenin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek 

amacıyla kullanılması; 
 Sitenin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; 
 Yanlış ve/veya bir başkasının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış ve/veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak 

suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması veya yükleme yapılması ve/veya bu hesapların ve isimlerin işbu 
sözleşmeye, Golfe Atölye’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği site kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve/veya 
ahlak kurallarına aykırı şekilde kullanılması ve/veya başka bir üyenin veya kişinin hesabının veya adının izinsiz 
kullanılması; 

 Virüs veya siteye, sitenin veri tabanına, sitede yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji 
yayılması; 

 Yükleme sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girilmesi; 
 Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük 

yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, sitenin üzerinde otomatik program, 
robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" 
yazılımları veya sistemleri kullanılması ve/veya bu veya benzeri nitelikteki herhangi bir işlemle sitede yer alan herhangi 
bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması; 

 Siteye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve sair tehlikelere karşı gerekli koruyucu 
yazılımların ve lisanslı ürünlerin kullanılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaması; 

 Sitenin, kullanıcıların site deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte kullanılması ve/veya diğer kişilerin kişilik ve 
mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunulması. 

Madde 11 - Fikri Mülkiyet Hakları 

Site ve siteye ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, 
diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, 
veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim 
şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Golfe Atölye 
İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere) Golfe Atölye’ye aittir. Üyelik hesabının oluşturulması, yükleme yapılabilmesi, kullanımının sağlanabilmesi ilgili kişiye 
siteye erişim, siteyi kullanma ve/veya hizmetlerden faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu sözleşme kapsamındaki 
herhangi bir hüküm, ilgili kişiye, siteye, Golfe Atölye içeriklerine ve/veya üçüncü kişilerin içeriklerine ilişkin herhangi bir hak 
verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, ilgili kişinin, siteyi, Golge Atölye içeriklerini ve/veya üçüncü şahısların 
içeriklerini kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, sitenin kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, 
kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), 
yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, 
uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını 
kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Üye, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde Golfe Atölye’de, 
sitede ve/veya üçüncü kişilerde meydana gelecek her türlü zararı ilk talep üzerine, derhal, nakden ve defaten tazmin etmekle 
yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Golfe Atölye, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı 
kalmak üzere, ilgili kişinin siteye erişimini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

Golfe Atölye, sitenin veya sitedeki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların zararlı 
yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır. Ancak, Golfe Atölye, sitenin veya 
sitedeki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva 
atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü 
kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan 
ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. İlgili kişi, bunların 
oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine 
bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her 
türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Golfe Atölye, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, veri yanlışlıkları ve kayıplar da dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kişi ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu 
değildir. 



Sitede yer alan linkler, kullanıcıyı başka web sitelerine/uygulamalara götürebilir. Golfe Atölye, bu web 
sitelerinin/uygulamaların içeriği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği ile ilgili olarak herhangi bir garanti ve 
taahhüt vermemekte olup; bu web siteleri/uygulamalar bakımından erişimden, kullanımdan, indirmelerden, paylaşımlardan 
ve/veya değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

Golfe Atölye, tamamen kendi takdirinde olmak üzere siteyi ve/veya hizmetleri, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici 
olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya site 
üzerinde ilave hizmetler açabilir. Golfe Atölye’nin bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak 
ilgili kişiye ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Madde 12 - Sözleşme Değişiklikleri ve Feragat 

Golfe Atölye, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu sözleşmeyi ve sitede yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm 
ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. 
Değişiklikler ve eklemeler, aksi Golfe Atölye tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri tarihte geçerlilik 
kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek ve ilgili kişi siteyi 
kullanmaya, hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. İlgili mevzuat 
hükümlerinin değişikliklerin ilgili kişi tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin ilgili kişi tarafından 
onaylanmaması halinde Golfe Atölye, ilgili kişinin erişimini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir 
veya sona erdirebilir.  

Golfe Atölye tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. Golfe Atölye’nin, işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir 
hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, ilgili kişiden, işbu sözleşmenin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep 
etmemesi ve/veya ilgili kişinin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben 
yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır. 

Madde 13 - Mücbir Sebepler 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak 
üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya 
yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, 
göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, 
veya Golfe Atölye’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer 
olaylar ("Mücbir Sebep") Golfe Atölye’nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, 
Golfe Atölye ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu 
durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

Madde 14 – Son Hükümler 

Tasarımcıların, bu Tasarım Yükleme Şartnamesi ve İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi’ne imzası, altta yer alan kutucuğun 
işaretlenmesi ile tamamlanmış olacaktır. Tasarımcılar, ilgili işaretleme ile bu metinde yer alan tüm hususları okuduğunu, 
anladığını ve tümünü kabul ettiğini beyan etmiş sayılır. 

Öncelikli olarak tasarımcılar ile tasarımları ve beraberinde de Golfe Atölye’yi hukuki risklerden korumak maksadıyla 
oluşturulan işbu Tasarım Yükleme Şartnamesi ve İnhisari Ön Lisans Sözleşmesi’ne dair öneriler, bilgi istemi ve değişiklik 
talepleri için Golfe Atölye’ye ait iletişim adreslerinden tarafımıza ulaşım sağlayabilirsiniz. 


