
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ WFNS 2017 LOGO TASARIMI YARIŞMASI 

WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) 2017 Logo Tasarımı Yarışma Şartnamesi 

1) Yarışmanın Adı: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ WFNS 2017 Kongresi Logo Tasarımı 

2) Yarışmanın Amacı: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ'nin 2017 yılında İstanbul'da düzenleyeceği 16. 
Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi'nin logosunu seçmek üzere düzenlenen bir yarışmadır. 

3) Yarışmanın Konusu: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 2017 yılında düzenlenecek olan 16. Dünya 
Beyin Cerrahisi Kongresine ev sahipliği yapacaktır. Yarışmaya katılacak LOGO'larda İstanbul, beyin 
cerrahisi, dünya, misafirperverlik, bilim, genç bilim insanlarına destek, evrensellik gibi anahtar 
kelimeler öncelikli olarak düşünülmelidir. 

4) Katılım: Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında amatör-profesyonel tüm 
sanatçılara/tasarımcılara açıktır. Adaylar yarışmaya en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Çalışmada 
kullanılan metinlerin İngilizce olması gerekmektedir. 

5) Yapıt Boyutları: A4 beyaz kağıt üzerine hazırlanacak tasarımların uzun kenarı 15 cm olan renkli 
çalışması ve aynı kağıt üzerine, 2 cm renkli, 2cm siyah beyaz tasarımların da yerleştirilmesi 
gerekmektedir.Çalışmalar paspartu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır. Çalışmaların renkli 
basımı ve bir CD içerisine kaydedilen vektörel formatıyla birlikte aşağıda verilen iletişim adresine 
gönderilmesi gerekmektedir. 

6) Çalışmanın Açıklaması: Tasarımcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın esin kaynakları 
ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla beraber ayrı bir A4 kağıda yazılıp verilebilir. 

7) Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Çalışmaların arkasına 6 rakam ve/veya harften oluşan 
rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. Yarışma şartnamesinin her sayfası imzalanmalı, katılım formu ve 
üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. 
Zarfın üzerine de aynı 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır. Çalışmalar, posta veya 
kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma iletişim adresine 
gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve 
kayıplardan TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ sorumlu tutulamaz. 

8) Kullanım Hakkı: Ödül alan yapıtlar, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ'nin ve WFNS 2017 Kongresinin 
tanıtımı için hazırlanacak web, albüm, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile, tabela, 
totem ve kurumun uygun göreceği her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılıp 
çoğaltılabilecektir. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Eserlerin daha 
önce hiçbir yarışmada kullanılmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tüm 
sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm 
maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın birincisini ve ödülünü jüri üyeleri belirlerken logonun 
kullanımına, üzerinde değişiklik yapılmasına ya da yerine başka bir çalışma kullanılmasına Türk 
Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu karar verir. Bu durumda eser sahibi ödül dışında herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 

9) Yarışma iletişim adresi ve Sekreterya: 

Adres : TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ MERKEZİ 



Taşkent Caddesi 13/4, Bahçelievler-06500, ANKARA  

Tel : + 90 312 212 64 08  

Faks : + 90 312 215 46 26  

E-Posta : info@turknorosirurji.org.tr  

10) Yarışma Takvimi: 

Son katılım tarihi : 30 Mart 2013 Saat: 17.00 

Seçici kurul değerlendirme tarihi : 15 Nisan 2013 

Sonuçların ilanı : 01 Mayıs 2013 

11) Ödül: 

Başarı Ödülü : 5.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ WFNS 2017 Kongresi Logo Tasarımı Yarışması 

KATILIM FORMU 

KATILIMCI RUMUZU : 

Adı ve Soyadı : 

Doğum Tarihi : 

Doğum Yeri : 

Katılımcının Mesleği : 

Telefon : 

Faks (varsa) : 

e-posta : 

Adres : 

 

 

 

Sıra No     Çalışmanın Adı 

1 

2 

3 

Yarışma koşullarını kabul ediyorum.  

İmza – Tarih: 
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