
ONLİNE BELGE TALEP (Öğre ci Belgesi, Tra skript, Disipli  Duru  Belgesi, Mezuniyet Transkripti) 

https://ois.okan.edu.tr/auth/login adresi de  kulla ı ı adı ve şifre iz ile giriş yapabilirsiniz. 

Kulla ı ı adı ız: Öğre i u ara ız 

Parola ız: Kayıt es ası da size veril iş ola  paroladır. Parola ızı u uttuysa ız parola ı u uttu  
diyerek ye i şifre ala ilirsi iz. 

 

 

Belgeler e üsü altı da yer alan Online Belge Talep sek esi e tıklayı ız. 

 

 

Karşı ıza gele  ekra da  Yeni Belge Talep Et uto u a ası ız.

 

 

 

 

https://ois.okan.edu.tr/auth/login


İste iş olduğu uz elgeleri Türkçe ya da İ giliz e olduğu u elirterek  işaretledikte  sonra kaydet 

butonuna bası ız. 

 

 

Belgenizin hazırla arak i zala dığı ı Online Belge Talep ekra ı da  görü tüleye ilirsi iz. 

 

 

Belge iz hazır olduğu u görü tülediği izde aşvuru uzu  üzeri e tıklayarak, Belgeyi İndir demeniz 

hali de elektro ik olarak i zala ış ola  elge izi ekra ı ıza indirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN TRANSKRİPT/MEZUNİYET TRANSKRİPTİ TALEBİ 

https://ois.okan.edu.tr/auth/alumni/ln/tr adresi de  kulla ı ı adı ve şifre iz ile giriş yapa ilirsi iz. 

Kulla ı ı adı ız: Öğre i u ara ız 

Parola ız: Kayıt es ası da size veril iş ola  paroladır. Parola ızı u uttuysa ız parola ı u uttu  
diyerek ye i şifre ala ilirsi iz. 

  

Mezu  işle leri e üsü altı da yer ala  Online Belge Talep sek esi e tıklayı ız. 

 

Karşı ıza gele  ekra da  Yeni Belge Talep Et uto u a ası ız. 

 

İste iş olduğu uz tra skript/ ezu iyet tra skripti i Türkçe ya da İ giliz e olduğu u elirterek  
işaretledikte  so ra kaydet uto u a ası ız. 

 

 

https://ois.okan.edu.tr/auth/alumni/ln/tr


 

Belge izi  hazırla arak i zala dığı ı Online Belge Talep ekra ı da  görü tüleye ilirsi iz. 

 

 

Belge iz hazır olduğu u görü tülediği izde aşvuru uzu  üzeri e tıklayarak, Belgeyi İndir demeniz 

hali de elektro ik olarak i zala ış ola  elge izi ekra ı ıza i dire ilirsi iz. 

 

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN MEZUNİYET BELGESİ ALMA 

Mezu iyeti iz siste e işle dikte  so ra elektro ik i zalı olarak e-devlet üzerinden geçici mezuniyet 

belgenizi alabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama linkinden 

girdiği izde ezu iyet elge izi elge oluştur ala ı a tıklayarak oluştura ilirsi iz. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama


Belge oluşturuldukta  so ra Dosyayı İ dir diyerek indirebilir ve ilgili kurumlara verebilirsiniz.

 


