
Sevgili Öğrencilerimiz; 

 
GTÜ Apollo Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilmeniz için @gtu.edu.tr uzantılı 

mail adresi ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.  

 Mail adresini ilk kez alacak olan Öğrencilerimiz login.apollo.gtu.edu.tr 

adresinde Apollo Kayıt kısmından kimlik bilgilerini girerek kayıtlarını  

oluşturmalıdırlar. 

 Daha önce mail adresi ve şifre aldığı halde apollo bilgi sistemine 

kayıtlanmamış öğrencilerimiz bu resmi mail adresinden 

apollologin@gtu.edu.tr adresine mail atarak apolloya 

kayıtlanmalıdırlar. 

 Daha önce mail adresi almış olmakla birlikte şifre almamış veya 

şifresini unutmuş öğrencilerimiz login.apollo.gtu.edu.tr linkinden 

“şifremi unuttum” a tıklayarak şifrelerini sıfırlayabilirler. Sorun 

yaşamaya devam edenler 365@gtu.edu.tr ye mail atmalıdırlar. 

 Mail ve şifresi elinde olduğu halde kullanamayan hata alan 

öğrencilerimiz bu durumu apollodestek@gtu.edu.tr mail adresine 

bildirmelidirler. 
 

 Otomasyon sistemine giriş için; 

1- Anasayfamızda Hızlı Menü altında yer alan GTÜ Apollo Öğrenci Bilgi 

Sistemine tıklayınız. 
 

 
2- 

 
<<GTÜ APOLLO Bilgi Sistemine Girmek için tıklayınız.>> 

mailto:apollologin@gtu.edu.tr
mailto:365@gtu.edu.tr
mailto:apollodestek@gtu.edu.tr
http://apollo.gtu.edu.tr/


 

 

3- @gtu.edu.tr uzantılı mail adresi ve şifrenizle giriş yapınız. 

 

DERSE KAYITLANMA; 

1- “Derse Yazılma” butonuna tıklayınız. 
 
 

2- Programınızda açılan dersler direk karşınıza çıkacaktır. 



 

3- Almak istediğiniz dersleri seçiniz. 
 

 

 

 

 

 



ÖNEMLİ; Seçmiş olduğunuz dersler üst kısma otomatik olarak 

düşecektir. “Kaydet” butonu seçmiş olduğunuz dersleri hafızada 

tutmaktadır. Seçtiğiniz derslerin danışmanınızın önüne 

düşmesi için muhakkak “ Danışman Onayına Gönder” 

butonuna basmanız gerekmektedir. Danışmanınızın onayına 

sunana kadar Seçmiş olduğunuz derslerde değişiklik 

yapabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4- “Kaydet” butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi bilgi amaçlı Uyarı 

mesajı ile karşılaşacaksınız. 
 

5- “Tamam” dediğinizde sistem sizi “Seçilen Dersler” kısmına atacaktır. 

 
 

 

 

 

 



6- Yeniden ders eklemek için ya da seçmiş oldunuz dersi çıkartmak için 

tekrar “Derse Yazılma” ekranına gelmeniz gerekmektedir. 

Tekrar ders eklemek için ; 

Aynı işlemleri tekrar etmeniz gerekmektedir. 

 Seçmiş olduğunuz dersleri çıkartmak için ; 

Aşağıdaki gibi “Çıkar” butonunu kullanmanız yeterlidir. 
 

 
7- Yapmış olduğunuz ders seçiminin tamamlanması  iç in   

“Danışman 
Onayına 
Gönder”  

butonuna 

tıklamanız gerekmektedir.  

 

 

 
 

8- UNUTMAYINIZ; 

 Danışman onayına gönderdikten sonra onay süreci boyunca ders 

değişikliği yapamazsınız. 

 Ders seçimlerinizi tamamladıktan sonra Danışman onayına 

gönderilmeyen seçimler geçerli değildir. 

“Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.” 
 

OİDB


