
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Sizi 29 Eylül saat 10:00’da gerçekleşecek olan muafiye sınavı ile ilgili bilgilendirmek isteriz. 
 
Sınav öğleden önce saat 10:00’da başlayıp 120 dakika sürecektir. 
 
Sınav MOODLE platformu üzerinden online gerçekleşecektir. Sınavın yapılacağı online sisteme bu link 
aracılığı ile erişebilirsiniz; 
 
http://exam.ankaramedipol.edu.tr/login/index.php. 
 
Giriş için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenize aşağıda yer alan bilgilendirmeyi takip ederek 
erişebilirsiniz.  
 
Ayrıca giriş için gerekli olan kullanıcı isminiz ek olarak iletilen resimde gösterilen alandaki mail 
adresinizin isim ve soyisim yazılı olan kısmıdır, lütfen aşağıdaki resmi inceleyiniz. 
 
ÖSYM ile yerleşen Türkiye uyruklu öğrencilerimiz için kullanıcı adı öğrenci numarası, şifre ise nüfus 
cüzdanı seri numarasıdır.  
 
Uluslararası Öğrencilerimiz için kullanıcı ismi öğrenci numarası, şifre Medipol2020 dir (eğer öğrenci 
değiştirmediyse). 
 
Not:İngilizce dersinden muaf olmak isteyen Türkçe bölüm öğrencilerimiz de bu sınava 
gireceklerdir.Bu öğrencilerin sözlü sınav detayları ise sınav neticelerine göre web sitesinden ilan 
edilecektir. 
 
Başarılar dileriz,    
 
 
 
Dear Student, 
 
We would like to illuminate you regarding English proficiency exam.  
 
Please read and review carefully the announcements and the guidelines that are written below and 
attached.  
 
You can access the exam platform (MOODLE) via this link 
http://exam.ankaramedipol.edu.tr/login/index.php 
 
Your user name ‘name.surname’ and your password is the same as your MEBIS password for the 
Exam Platform. 
 
If you still do not have access to MEBIS please contact +90 549 837 26 71 via WhatsApp (only for 
international students). https://mebis.ankaramedipol.edu.tr 
 
You need to use your student number to enter the MEBIS and your password is Medipol2020 in your 
first entry.  
 
The exam will start at 10:00 a.m. and will continue 120 minutes. 
 
If you face any problem, you can seek help on int.ankaramedipol.edu.tr, via Live Chat. 
http://int.ankaramedipol.edu.tr 
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Note:Our Turkish students who want to be exempted from the English course will also take this 
exam.These high oral exam details are announced on the websites according to the exam results. 
 
Kind regards, 
 
 

 
 
 

 
 
 
               Sağ tarafta kurumsal mail adresinizi, öğrenci numaranızı  görebilirsiniz. 
 


