
 

II.Uluslararası ‘’PathArt 2018’’ Fotomikrografi 

Yarışması 
Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz, hem ulusal hem de uluslararası patoloji 

dünyasında büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan, mikroskopik 

histopatolojik görüntülerden oluşan "PathArt", fotoğraf yarışmasını 

bir gelenek haline getiriyor ve bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 28. Ulusal 

Patoloji Kongresi’nde ödülleri verilmek ve kongre esnasında 

sergilenmek üzere fotoğraflarınızı bekliyor, herkesi katılmaya davet 

ediyoruz.  

I. Amaç;  

Tanı amaçlı histopatoloji görüntülerinin 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 fotoğraflardan 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 

 II.International ''PathArt 2018'' Photomicrography 

Contest 
This year we are making a tradition and organizing the second 

“PathArt” photo contest that is composed of microscopic 

histopathological images which we have organized for the first time 

last year and which have had a great popularity and appreciation in both 

national and pathological world.  

We are inviting everyone to participate in the contest and waiting for 

your photographs which will all be exhibited during the 28th Turkish 

National Pathology Congress where the winners will be awarded.  

I. Purpose  

To perceive aesthetic, artistic and intellectual dimension from 

functional dimension of diagnostic histopathological images and to 

reveal science-art relation through histopathologic images.  

II.PathArt Photo Contest Participation Conditions 

 

1- Participation in the contest is free.  

 

2- The contest is for all amateur and professional photographers.  

 

3- The basis of the work must be based on the principle that the 

photographs picked and interpreted from microscopic 

photographs belonging to the field of pathology carrying the 

aesthetic and artistic reflections.  

 



alınmayacaktır. 8- Her yarışmacı en çok 3 fotoğraf ile katılabilir. 9- 

Fotoğraflar üzerinde katılımcıya ait isim, logo vb gibi bilgiler 

bulunmamalıdır.10-Fotoğraflar bir rumuz ile birlikte 

numaralandırılarak gönderilmelidir. Örn; Can-1, Can -2…gibi.  

11-Yarışmaya ‘Fotoğraf Değerlendirme Kurulu’ 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 tarihi 31 Ağustos 2018 ‘dir. 2- Fotoğraflar 

pathart2018@gmail.com mail adresine tek seferde dijital olarak 

gönderilmelidir.  

 

IV.Jüri üyeleri ve Değerlendirme 

 

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  

 

4- Any technical and artistic interpretation can be performed in the 

photos with the condition of histopathologic appearence being 

able to be seen. However, interferences that change the nature 

of the photo are unacceptable.  

 

5- The photos should be color digital and in JPG format, have a 

minimum of 72-300 dpi resolution and 2 MB file size.  

 

 

6- The images from professional microscope cameras or mobile 

phone cameras will be accepted.  

 

7- Photos that do not have sufficient resolution for display and 

printing will not be taken into evaluation.  

 

8- Every contestant can participate with a maximum of 3 photos.  

 

9- The photos should not have any information regarding the 

contestant’s name, logo, etc. on them.  

 

10- The photos should be labeled with a nickname and number i.e. 

Mary-1 Mary-2..  

 

11- Members of ‘The Photograph Evaluation Board’ and their first 

degree relatives can not participate in the contest.  

 

12- The contestant acknowledges, declares and undertakes that the 

participating photographs are all their own.  

 

13- The contestants who try to make an artwork seem like its theirs 

even though it belongs to someone else or who perform 

intervention and amendment to mislead the evaluation board on 

the photos that they send to the contest will be excluded from 

the contest.  

 



gibi 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- Dereceye giren eserlerin sergisi öncelikle ulusal kongremizde 

PathArt için ayrılan bir zamanda yapılacaktır. Ödüller kongrede 

verilecektir.  

 

6- Katılımcı, eserlerinin yayım haklarını Patoloji Dernekleri 

Federasyonu’na devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır.  

 

7- Jüri üyeleri; Dr. Alp Usubütün, Dr. Eylül Gün, Dr. Hatice Ölger 

Uzuner, H. Irmak Soldamlı (Sitoteknolog-Fotoğraf Sanatçısı), Dr.İlkay 

Çınar, Dr.Pembe Oltulu, Dr.Sultan Çalışkan, Dr.Şirin Küçük, Dr.Umut 

Aykutlu, Dr. Ümit Çobanoğlu.  

 

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 

patolojiyi, toplumsal düzeyde tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sağlar.  

VI.Yarışma Sekreteryası: 
mail:drpembe@yahoo.comTwitter:@pembeoltuluMessenger/facebook: 
Pembe Oltulu 

III.Delivery: 

 

1- The deadline is 31 August 2018.  

 

2- The photographs should be sent to pathart2018@gmail.com 

in one e-mail in digital format.  

 

IV.Jury Members and Evaluation 

 

1- The photos will be evaluated and rated by the “PathArt” jury 

that was created by the Turkish Federation of Pathology 

Societies.  

 

2- The photographs participating in the contest will be published 

by the jury on social media platforms without the 

photographer's name and the  

 

 

national and international liking status will be determined and the 

results will be taken into consideration during the award 

evaluation before the final jury decisions.  

 

3- The photographs participating in the contest can not be 

shared on platforms such as social media by the 

participant and submitted for evaluation.  

 

4- The awards will be given out to first three phopgraphs. The 

selected photos will be placed on the cover page of an issue 

of “Turkish Journal of Pathology” and on the web page of the 

Federation with the names of the winners.  

 

5- The exhibition of the awarded artwork will firstly take part in 

our national congress in a specific time period reserved for 

“PathArt”. The awards will be given out during the congress.  

 



6- The contestant agrees that the publishing copyright of the 

artwork along with the owner is transferred to the Turkish 

Federation of Pathology Societies after participation.  

 

7- Jury members; Alp USUBUTUN, Dr. Eylul GUN, Dr. Hatice 

OLGER UZUNER, H. Irmak SOLDAMLI (Cytotechnologist – 

Photographer), Dr.Ilkay CINAR, Dr.Pembe OLTULU, 

Dr.Sultan CALISKAN, Dr.Sirin KUCUK, Dr.Umut AYKUTLU, 

Dr. Umit COBANOGLU.  

 

V. Benefits  

With the PathArt Photo contest, the participant interprets their 

functional histopathological slides in terms of photographic art. The 

routine related to pathology is abstracted through art from challenging 

working conditions and develops creativity and awareness. It 

contributes to recognition and recognition of the pathologist and 

pathology as an occupation at the social level.  

VI.Contest Secretariat: E-mail: drpembe@yahoo.com Twitter: 

@pembeoltulu 
Messenger / Facebook: Pembe Oltulu 

 


