
benim umut dolu küçük an’ım

Prematüre Fotoğrafları 
Yarışması

Prematüre Fotoğrafları Yarışması 
AbbVie’nin koşulsuz desteğiyle düzenlenmiştir.

Fotoğraflarınızı 31 Ağustos 2014 tarihine kadar 
premature@premature.com adresine gönderin, 

siz de prematürelerin hayatlarına dokunun.

Ödüllü yarışma hakkında daha fazla bilgi için:
www.prematurk.com



YARIŞMA KURALLARI 

1. Yarışmanın Konusu: PREMATÜRE BEBEK 

2. Zamanlama: 
Yarışmaya başvurular 12 Nisan 2014 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2014 
tarihinde sona erecektir. 

3. Katılımcılar: 
18 yaşının üzerinde olmak koşuluyla; Prematüre olarak doğmuş kişiler, 
prematüre bebeği olan anne, baba,kardeş veya diğer akrabalar; prematüre 
bebeği izleyen doktor,hemşire veya diğer sağlık çalışanları, prematüre 
bebeklerle ilgili gözlemledikleri, tanık oldukları her türlü anı çekerek yarışmaya 
katılabilirler.

4. Katılım Şekli ve Koşulları: 
4.1. Katılımcılar “PREMATÜRE BEBEK” teması çerçevesinde ürettikleri ve 
kendi çektikleri fotoğraflarıyla yarışmaya katılabilirler. 
4.2. Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış ve/veya ödül kazanmış 
fotoğraflar yarışmaya katılamazlar. Eğer dereceye giren fotoğraflar arasında 
yarışma süreci içinde veya sonrasında böyle bir durum saptanırsa alınan ödül 
iptal ve iade edilecektir. Bu durum ödül almış olan/olmayan diğer katılımcılar 
açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz. 
4.3. Fotoğraf dosyaları üzerinde pozlama, doygunluk, kontrast gibi basit dijital 
düzenlemeler dışında içeriğe doğrudan etki edecek herhangi bir manipülasyon 
kabul edilmemektedir. 
4.4. Yarışmaya 1 kişi en fazla 1 fotoğraf ile katılabilir. 
4.5. Fotoğrafın prematurk@prematurk.com  e-posta adresine gönderilmesi, 
başvuran kişinin kurumsal ya da kişisel e-posta adresi ile kayıt olması ve 
fotoğrafı bir isim ile göndermesi gerekmektedir. Başvuruyu yapan kişinin isim, 
soyad, cinsiyet, meslek, telefon numarası, gibi bilgileri de e-posta içine yazmış 
olması önemlidir. 
Yarışmaya ilişkin duyurular www.prematurk.com adresinden yapılacaktır. 
4.6. Fotoğraflar jpeg/jpg uzantılı olmalıdır. Fotoğrafların boyutu min. 1MB 
ile max. 5MB arasında ve fotoğraf çözünürlüğü min. 150dpi-max. 300dpi 
arasında olmalıdır.
4.7. Fotoğraflarda herhangi bir marka veya kurum adının görünmemesi 
gerekmektedir. Bir veya daha fazla marka veya kurumu ismiyle veya logosuyla 
gösteren fotoğraflar yarışma değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir. 
4.8. Fotoğraflarda görülen kişi veya kişilerin izni alınmış olmalıdır. Bu konuda 
ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda PremaTürk değil fotoğraf sahibi sorumlu 
olacaktır. 
4.9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasında uygun görülenler yarışma 
sonrasında kitap ya da takvimleştirilebilir. Fotoğraf gönderen yarışmacılar 
fotoğrafın yayımlanmasına izin verdiklerini belirten bir cümleyi 
e-postalarına eklemelidir. 
4.10. Yarışmaya katılan fotoğrafların ilk yayın ve sergileme hakları PremaTürk 
Koalisyonu’na aittir. Sergilenen veya yayınlanan fotoğraflar için katılımcılara 
telif ödenmeyecektir. 
Fotoğraf Yarışması’na katılan herkes yukarıda belirtilen tüm kuralları ve 18 
yaşın üzerinde olduğunu kabul eder. 

5. Son Katılım Tarihi/Ödül
31 Ağustos 2014 günü, saat 18:00’e kadar sisteme yüklenen fotoğraflar, 4. 
maddede yazılı kurallara uyduğu takdirde kabul edilecek, bu tarihten sonra 
yüklenen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

6. Jüri: 
Doç.Dr.Nurullah Okumuş- PremaTürk Koalisyonu Başkanı. Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk 
Hastanesi Yöneticisi, Ankara
Özgür Doğa Keleş-  El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı, İstanbul
Prof. Dr. Esin Koç- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı , Ankara
Ayça Oğuş- Doğum ve Bebek Fotoğrafları Sanatçısı, İstanbul 

7. Değerlendirme: 
Yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflara bir kod numarası verilerek jüriye 
sunulacaktır. Jüri değerlendirmesini, katılımcıların ismini ve çalıştığı kurumu 
bilmeden gerçekleştirecektir. Jüri seçimini Ekim 2014 sonunda yapacak ve 
sonuçlar 17 Kasım 2014’te gerçekleştirilecek Dünya Prematüre Günü’nde 
açıklanacaktır. Ödül alan fotoğraflar ile birlikte jüri tarafından değer görülen 
fotoğraflar hazırlanacak olan 2015 PremaTürk takviminde yer alacaktır. 
Takvimde yer almaya değer bulunan fotoğraflar jüri tarafından belirlenecektir.

8. Ödüller: 
1.lik Ödülü: 3.000 Türk Lirası
2.lik ödülü: 2.000 Türk Lirası
3.lük ödülü: 1.000 Türk Lirası

PremaTürk Koalisyonu yarışmanın kurallarını ve değerlendirme ile ilgili 
zamanlamaları değiştirme hakkını saklı tutar. 
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