
ÖZEL LOKMAN HEKİM EĞİTİM KURUMLARI  

ONLİNE BURSLULUK SINAV SİSTEMİ 

*** 11 Haziran günü sınav öncesinde telefonunuza öğrenci numarası tanımlanarak mesaj olarak sizlere 

iletilecektir. Bu numara ile sınava giriş yapacağınız için kaybetmemeniz önemle rica olunur. 

*** 11 Haziran saat 17.30 de telefonunuza link gönderimi yapılacaktır. Bu linke tıklayarak veya Özel 

Konya Lokman Hekim ASML sitesinde Ana sayfasında yer alan linki tıklayarak sınava giriş ekran 

menüsüne ulaşabilirsiniz. 

*** Size daha önce tanımladığımız öğrenci numarasını ve kendi telefon numaranızı girerek Giriş butonuna 

tıklayınız. Sonrasında sistemden cep telefonunuza gelen onay koduyla sınava katılabilirsiniz. 

 

Bu sunumumuzda Lokman Hekim Sağlık Koleji’nin sizler için hazırladığı ONLINE BURSLULUK 

SINAVI sistemine nasıl giriş yapılacağı ve sistemin nasıl kullanılacağına dair bilgiler yer almaktadır.  

***  Bilgisayarınızdan yada akıllı cep telefonunuzdan (Tercihen bilgisayar)  internet tarayıcınızdan; 

www.konyalokmanhekimasml.com adresini yazarak enter tuşuna bastığınızda okulumuzun adresine 

ulaşacaksınız ve aşağıdaki ekran karşınıza gelecek. Buradan ONLINE BURSLULUK SINAVI’na 

ulaşmak için tıklayınız yerini tıklıyoruz. 

 

 

 

***  Burada ki ekranda öğrenciye ait istenen bilgileri sırayla girerek sınava başlayabiliriz. 

 

GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ 

www.konyalokmanhekimasml.com 



 

GĠRECEĞĠMĠZ BĠLGĠLER 

 

1- Öğrencinin şuan okuduğu sınıf  : ( 8.sınıf ) 

2- Okulumuzun bağlı bulunduğu il: KONYA 

3- Buraya sınav için başvuru yaptığımız okulu kolayca bulmak için   LOKMAN   yazarak                   

ÖZEL KONYA LOKMAN HEKĠM SAĞLIK KOLEJĠ (SELÇUKLU)   ismini seçeceğiz. 

4- Öğrenci No bölümüne sınav başvurunda size önceden verilen ( sms ile gönderilen )  beş haneli 

Öğrenci Numarasını giriyoruz. 

5- Öğrenci numaranızı girince sistem sizden Cep Telefonunuzu girmenizi isteyecektir. Gireceğiniz cep 

telefonu o anda yanınızsa olmalıdır çünkü size Onay Kodu gönderecektir. 

6- Cep telefonunuza gelen onay kodunu Doğrulama Kodu alanına gireceğiz. 

7- GiriĢ bölümünü tıklayarak sınav sistemimize ulaşabilirsiniz. 

 

 

*** Sınav sistemimizde size ait bilgiler ( öğrenci numaranız ve ad soyad bölümü ) karşınıza gelecektir. 

 

*** Başla bölümünü tıklayarak sınavınıza başlayabilirsiniz. 
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*** Karşımıza soru ekranı gelecektir. İstediğiniz bölümden başlayabilirsiniz.  

( Türkçe-Tarih-Din-İng-Matematik-Fen )  

*** Soruları okuyup soru üzerindeki cevap şıklarına tıklayarak sorunuza cevap verebilirsiniz. Verdiğiniz 

cevaplar sağ tarafta ekranda gözükecektir. Cevap anahtarını değiştirmek isterseniz. Tekrar cevap 

anahtarına tıklayıp değiştirebilirsiniz. 

*** Soruyu cevapladıktan sonra, sonraki soru tıklanarak diğer soruya geçebilirsiniz. 

*** Sınavdan çık alanında sınava ara verme Ģansınız var. Bu alan sınavınızda donma, sistemden 

atma durumlarında kullanılmalıdır. Sınavdan çıktığınızda daha sonra kaldığınız yerden devam 

edebilirsiniz ekranı karĢınıza gelecektir evet deyip sistemden çıkıĢ yapabilirsiniz. 

*** ÇıkıĢ yaptıktan sonra; internetinizi kapatıp açabilirsiniz ( modeminizi kapatıp açabilirsiniz) ve 

tekrar sınav sistemine giriĢ yapıp sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

*** Ekranın sağ üst köşesinde sınav bitimine kalan süreyi görebilirsiniz.  

*** Sınav süresi bitmeden sınavı bitir demeniz gerekmektedir. Sınav bitim süresinden önce sınavınız 

bittiyse sınavı bitir diyerek sınavınızı bitirebilirsiniz. 

ÖNEMLĠ: Sınav sonunda  SINAVI BĠTĠR  Butonunu tıklayınız. Aksi 

takdirde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
*** Sınav sonuçlarıyla ilgili size bilgi verilecektir. 

*** Sınav esnasında karşılaştığınız problemlerle ilgili aşağıdaki telefon numaralarını arayabilirsiniz. 

 

TEL : 0332 211 0303  - 0535 8959814 

                 BAġARILAR DĠLERĠZ 


