
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 

Koordinatör: Öğr. Gör. Erdal METE 

Amaç 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programının amacı öğrencilerine fotoğraf makinesi, kamera, kurgu sistemleri, görüntü işleme 

programları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Kazanılan bu bilgi ve beceriler sonucunda öğrencileri 

fotoğrafçılık, sinema, televizyon, basın-yayın sektörlerinde çalışmaya hazır hale getirmektir.  

 

Misyon 

Fotoğraf stüdyoları, reklam ajansları, çeşitli basın-yayın organlarında profesyonel yeterlilikte fotoğraf çekme becerisine 

sahip, bilgisayar ortamında çeşitli görüntü işleme programları kullanabilen, TV kanalları, reklam ajansları, sinema ve dizi film 

setlerinde kameraman ve kamera asistanı olarak çalışabilecek, kurgu operatörü, metin yazarı, ışıkçı, muhabir vb. alanlarda 

da çalışma yeterliliğine sahip öğrenciler yetiştirmek.  

 

Vizyon 

İletişim sektörüne yönelik eğitim ve öğretim veren bir program olarak toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştiği 

öğrenciler yetiştirmek. Evrensel değerler ışığında, çağı takip edecek şekilde fotoğraf ve kamera alanındaki teknik ve teorik 

bilgilerle öğrencilerin gelişimlerini sağlamak. Ayrıca eğitim ve öğretimleri süresince öğrencilerin hazırladıkları projeler ile 

bilgiye ulaşmayı, teknolojiyi kullanmayı, kendi başlarına risk almayı, girişimci olmayı, üretmeyi ve tüm bunların sonucunda 

özgüvenlerini geliştirmeyi başararak mezun olmalarını sağlamak. 

 

Kabul Koşulları 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programına kayıt yaptırmak için 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “Sinema TV, Gazetecilik, Grafik, Matbaacılık vb. görsel alanlardan” mezun 

olanlar “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için 

belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan 

Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda 

kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında 

eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite 

tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin 

başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları 

belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse 

Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.  

 

Mezuniyet Koşulları 

Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt 

yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamalıdır.  

 

Kazanılan Derece 
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