
Moodle Dönem Başı Ders İşlemleri/ Procedure for Semester Starting for 

Moodle 

For English  /  Türkçe 

1. Dersinizi yedekleyiniz 

a. Ders Yönetim Kutucuğu İçerisindeki “Yedekle” düğmesini tıklayın 

 
b. “Son adıma git” düğmesini tıklayın

 



c. İşlemi bekleyin 

 
“Devam” düğmesine basın

 
d. “İndir” düğmesine basın ve dosyayı bilgisayarınıza indirip saklayın   

Daha sonra “Yedekleme dosyalarını yönet" linkini tıklayın

 
e. Açılan sayfada Yedeklenmiş dosyanın üzerine tıklayın ve diyalog kutusundaki 

“Sil”düğmesine basın ve onaylayın 

 



f. Değişikleri kaydet ile sistemden yedek dosyasının silinmesini onaylayınız 

Not: Dosyayı silmeniz sunucu disk kapasitesi ve hızı açısından çok önemlidir. O 

nedenle yedeği bilgisayarınıza indirdikten sonra silmeniz önerilmektedir (Mart 2020 

de yedeklenen tüm dosyalarınız otomatik olarak silinecektir). 

 
2. Dersinizi sıfırlayın 

a. Ders Yönetim Kutucuğu İçerisindeki “Sıfırla” düğmesini tıklayın

 
b. “Genel” başlığı altında “Etkinleştir” kutucuğunu aktifleştirin ve Dönem başlangıç 

tarihi olan 10 Şubat 2020 belirleyin

 



c. “Roller” başlığından sadece “Öğrenci” yi seçin 

 
d. “Not defteri” ile yapmış olduğunuz sınav ve yüklemiş olduğunuz öğrenci puanlarını 

silin  

 
e. Önceki dönemde göndermiş olduğunuz Forum mesajlarını ve duyuruları silin 

 
f. Önceki dönemde tanımladığınız ödevleri silin 

 
g. Son olarak “Dersi sıfırla” düğmesine basınız 

 



Course Transactions in Semester Opening 

For English  /  Türkçe 

1. Back up your course 

Click “Backup” button in Course Management Box 

a.  

 
b. Click “Jump to final step” button

 



c. Wait for the transaction 

 
Click “Continue” button

 
d. Click “Download” button and save the document in your PC.  

Then click “Manage backup files” link

 
e. Click on backed up file on the new page and then click “Delete” button in the dialog 

box and approve 

 
f. Approve deletion of backup file from the system by saving the changes 

Note: Deleting the file is quite important in terms of Server disk capacity and speed 



For this reason, it is recommended to delete the backup file after saving it on your PC 

(All backup file will delete in March 2020). 

 
2. Reset your course 

a. Click “Reset” button in Course Management Box. 

 
b. Activate the “Activate” box under “General” section and set the date as the 

beginning of the semester: 10 Fabruary 2020  

 
c. Choose only “Student” option under “Roles” section 

 



d. Delete uploaded student grades and exams prepared via “Notepad” 

 
e. Delete previous Forum messages and announcements 

 
f. Delete previous assignments 

 
g.  Final click “Reset course” button 

 
 

 

 


