
Sevgili Öğrencilerimiz; 

 

2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri Enstitüler 

Bazında; 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü,    09-13 Eylül 2019  

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Savunma Teknolojileri 

Enstitüsü, Enerji Teknolojileri Enstitüsü    16-20 Eylül 2019  

tarihleri arasında yapılacak olup, lisansüstü öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili 

yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.  

 

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. 

 

1-KATKI PAYI ÖDEMESİ GEREKEN ÖĞRENCİLER: 

*Hazırlık Sınıfı hariç Olmak Üzere, Lisansüstü Düzeydeki Yükseköğretim 

Programlarından NORMAL PROGRAM SÜRELERİ (yüksek lisans iki yıl, doktora 

dört yıl) sonunda mezun olamayan öğrencilerimiz öğrenci katkı paylarını 

kendileri ödemek suretiyle eğitimlerine devam edebilirler. 

*Normal öğrenim süresinde olmakla birlikte bir yükseköğretim programına 

kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç 

olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait 

öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanır. 



• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte 

olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Üniversite yetkili kurullarının belirlediği 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ öderler.  

• Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan 

Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU 

olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti 

ödemeyeceklerdir. Ancak, BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, 

İlgili Eğitim Öğretim Yılının Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Ödemiş Oldukları Miktarda Öderler. 

 

2- KATKI PAYI (HARÇ) ÖDEMESİ NİN YAPILMASI 

Derslere kayıtlanabilmeniz için ödemeniz gereken harç borcu var ise 

sistem “harç borcunuz bulunduğuna dair” bir mesaj ile sizi uyarmaktadır.  

Katkı Payı/Öğrenim ücreti Ödemeleri; kayıtlı eski öğrencilerimiz için; 

*HALK BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, sadece T.C Kimlik numaranızı 

belirtmek sureti ile  

*HALK BANKASI ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından yine T.C 

Kimlik numarası ile  

*HALK BANKASI İnternet Bankacılığı’nın -Ödemeler / Eğitim ve Sınav 

Ödemeleri/ Üniversite Harç İşlemleri menüsünden de T.C Kimlik numaranız ile 

ödenebilmektedir.  

*Katkı payı ödemeleri öğrenci numarası ile yapıldığından ve öğrenci borç 

bilgileri sadece Halk Bankası ile paylaşıldığından EFT yolu ile T.C Kimlik 

numaranıza para yatırılamamaktadır. 

 

3-DERSE KAYITLANMA İŞLEMLERİ 

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.>>   

 

 
 

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

 

 
 

 

ÖNEMLİ:  

İlk kez mail adresi ve şifre alacaksanız 

http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/81/LISANS_USTU/KESN_KAYT/LK_KEZ_

MAL_ADRES_ALACAK_ORENCLERMZ_CN.pdf adresindeki adımları takip ederek 

mail adresi ve şifrenizi alınız. 

 

 

 

 

 

 

 

http://apollo.gtu.edu.tr/
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/81/LISANS_USTU/KESN_KAYT/LK_KEZ_MAL_ADRES_ALACAK_ORENCLERMZ_CN.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/81/LISANS_USTU/KESN_KAYT/LK_KEZ_MAL_ADRES_ALACAK_ORENCLERMZ_CN.pdf


 

 

DERSE KAYITLANMA; 

1- “Derse Yazılma” butonuna tıklayınız.  

 

2- Programınızda açılan dersler direkt karşınıza çıkacaktır.  

 



NOT: Kendi Anabilim Dalı içerisinde, Doktora öğrencisi olup Yüksek 

Lisans programından ders almak isteyenler ile Yüksek Lisans öğrencisi 

olup Doktora programından ders almak isteyenler ya da anabilim dalı 

dışında farklı bir programdan ders almak isteyen öğrenciler öncelikle 

“kendi programlarından alacakları dersleri kaydettikten sonra”  

diğer programlarda açılan dersleri seçip kaydetmeleri gerekmektedir. 

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. 

Kendi programınızdan ders eklemek için ; 

Aynı işlemleri tekrar etmeniz gerekmektedir. 

Anabilim Dalınızda açılan Yüksek Lisans/Doktora programından ya 

da farklı bir Anabilim Dalında açılan derslerden almak için; 

Aşağıdaki gibi ders almak istediğiniz programı seçmeniz 

gerekmektedir. 



 

 

 

Seçmiş olduğunuz dersleri çıkartmak için ;  

Aşağıdaki gibi “Çıkar” butonunu kullanmanız yeterlidir. 

 

 

7- Yapmış olduğunuz ders seçiminin danışman onayına sunmak için 

“Danışman Onayına Gönder” butonuna tıklamanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNUTMAYINIZ; 

 Ders kaydınızın tamamlanabilmesi için Danışmanınızın yapmış olduğunuz 
ders seçimine onay vermesi gerekmektedir. Lütfen danışmanınız ile 
iletişime geçiniz. 

 Danışman onayından sonra Ders Kaydınızda yalnızca danışmanınız 
değişiklik yapabilmektedir. 

 

 Yeterlik aşamasında olan doktora öğrencileri; ayriyeten ders 
almayacaklarsa herhangi bir kayıtlanma işlemi yapmayacaklar 
ve herhangi bir ödemede bulunmayacaklardır. Ancak kendileri 
veya danışmanlarının isteği doğrultusunda yeni bir derse kayıtlanacak 
olmaları halinde ilgili ders için ders kaydı yapacaklar ve normal eğitim 
sürelerini aşmaları halinde de katkı payı ödemeleri gerekecektir. 

 

 
 Derslere kayıt işleminin tamamlanmasından yalnızca siz sorumlusunuz. 

 

 Ders kayıt işlemleri ÖİDB tarafından kontrol edilmemekte ve süresi 
içinde kayıt işlemi tamamlanmamış derslere devam etseniz hatta 
sınavlarına girip  dersi başarmış olsanız bile dersi saydırmanız mümkün 
olmamaktadır.  

 

 2010-2011 güz dönemi ve sonrasında %30 ingilizce olan programlara 
kayıtlanmış olan öğrencilerimizin; mezun olabilmeleri için  
tamamlamaları gereken derslerinin toplam kredilerinin %30 unu 
İngilizce derslerden tamamlamaları gerekmektedir. 

 

 Her türlü güncel bilgiye ulaşabilmek için ÖİDB web sayfasını düzenli 
olarak ziyaret ediniz.. 
 

 Gerektiğinde size ulaşabilmemiz öğrenciliğinizin sağlıklı devamı için 

çok önemlidir. ÖİBS deki iletişim bilgilerinizi sık sık güncellemenizi 

rica ediyoruz. İletişim bilgilerinizin güncel olması gönderdiğimiz 

SMS lerin size ulaşmasını ve anlık bilgilendirilmenizi sağlayacaktır. 

 

 Soru ve sorunlarınız için; 
ogrenci@gtu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz. 
 

Başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz.. 
                                                            

Gebze Teknik üniversitesi 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

 

 

 

mailto:ogrenci@gtu.edu.tr

