
 

 

 
 

 

V. Uluslararası “PathArt” Fotomikrografi Yarışması 

2017’den beri her yıl düzenlediğimiz, hem ulusal hem de uluslararası patoloji 

dünyasında büyük yankı uyandıran, beğeni toplayan ve bir gelenek haline dönüşen 

mikroskopik histopatolojik görüntülerden oluşan "PathArt" fotoğraf yarışmasının 

bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Herkesi bu sene de yarışmamıza katılmaya davet 

ediyor, fotoğraflarını bekliyoruz. 

I. Amaç; 

Tanı amaçlı histopatolojik görüntülerin işlevsel boyutu içerisinden estetik, sanatsal 

ve düşünsel boyutu algılamak ve bilim-sanat ilişkisini histopatolojik görüntüler 

üzerinden ortaya çıkarmaktır. 

II. PathArt Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları: 

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

2. Amatör, profesyonel fotoğraf ilgililerine açıktır. 

3. Eserin temeli; patoloji bilimine ait, özellikle mikroskobik görüntülerden seçilerek 

yorumlanmış fotoğrafların, estetik ve sanatsal yansımalar taşıması esasına dayalı 

olmalıdır. 

4. Fotoğraflarda histopatolojik görünüm hissedilebilecek şekilde olmak koşulu 

ile her tür teknik, sanatsal yorumlamalar yapılabilir, ancak fotoğrafın özünü 

değiştirecek müdahaleler kabul edilmez. 

5. Fotoğraflar JPG formatında, 72-300 dpi çözünürlükte ve en az 2 MB dosya 

boyutunda olmalıdır. 

6. Profesyonel mikroskop kamerası veya mobil telefon görüntüleri Kabul edilecektir.  

7. Sergileme ve baskı için yeterli çözünürlüğe sahip olmayan fotoğraflar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Her yarışmacı en fazla 3 fotoğraf ile katılabilir. 

9. Fotoğraflar üzerinde katılımcıya ait isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. 

10. Fotoğraflar bir rumuz ile birlikte numaralandırılarak gönderilmelidir. (örn; Can-

1, Can-2). Fotoğrafların hangi dokudan ya da sitolojik örnekten alındığı, boyası ve 

büyütmesi ile ilgili kısa bir not eklenmelidir. 

11.  Yarışmaya ‘PathArt Kurulu ve Jüri’ üyeleri ve 1. Derece yakınları katılamaz.  

12- Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 

eder.  

13-Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik hiçbir 

müdahale ve değişiklik kabul edilemez ve tespit edilen kişi ve eseri yarışma dışı 

bırakılır. 



 

 

III. Gönderim; 

1. Son gönderim tarihi3 Eylül 2021’dir. 

2. Fotoğraflar patharttr@gmail.com mail adresine tek seferde dijital olarak 

gönderilmelidir. 

IV. Jüri üyeleriveDeğerlendirme 

1. Fotoğraflar, Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan “PathArt” 

jürisi tarafından değerlendirilerek derecelendirilecektir. 

2. Son jüri kararları öncesinde yarışmaya katılan fotoğraflar, sosyal medya 

platformlarında fotoğrafçı ismi olmaksızın Jüri tarafından yayımlanarak ulusal 

ve uluslararası beğeni durumu belirlenecek, sonuçlar ödül derecelendirilmesi 

esnasında göz önünde bulundurulacaktır. 

3. Yarışmaya katılan fotoğraflar, katılımcısı tarafından sosyal medya vb 

platformlarda paylaşılamaz ve değerlendirmeye sunulamaz. 

4. Ödüller ilk üç fotoğrafa verilecektir. Seçilen fotoğraflar “Türk Patoloji 

Dergisi’nin” kapak sayfasında ve Federasyonun web sayfasında fotoğraf 

sahiplerinin isimleri de belirtilerek yayımlanacaktır. 

5. Katılımcı, eserlerinin yayım haklarını Patoloji Dernekleri 

Federasyonu’na devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır. 

6. PathArt 2021 Yarışma Kurulu; Dr. Burçin Pehlivanoğlu, Dr. Eylül Gün, Dr. 

İbrahim Kulaç, Dr. Sultan Çalışkan, and Dr. Şirin Küçük 

7. PathArt 2021 Jüri Üyeleri: Dr. Alp Usubütün, Seramik Sanatçısı Funda 

Özkan, Dr. Gülçin Güler Şimşek, Fotoğraf Sanatçısı Hacer Irmak Soldamlı, Dr. 

Kayhan Başak, Dr. Şeyma Buüyücek, Dr. Sülen Sarıoğlu, Dr. Vildan Elibol, Dr. 

Zeynep Bayramoğlu  

 

V. Kazanımlar; 

Katılımcı; PathArt fotoğraf yarışması ile işlevsel histopatolojik preparatlarını 

fotoğraf sanatı açısından da yorumlar. Patoloji ile ilişkili rutin, zorlu çalışma 

koşullarından sanat aracılığı ile sıyrılır, yaratıcılık ve farkındalığını geliştirir. 

Meslek olarak Patolog ve kavram olarak patolojinin, toplumsal düzeyde 

tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sağlar. 

 

I. Contact: patharttr@gmail.com 

     Twitter: @TurkJPath 

      Instagram: @turkjpath 
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