
 

 

FreeConferenceCall Uygulaması Kullanım Kılavuzu 
 

Sayın Hocalarım, 

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 

23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile 

yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

yöneticileri tarafından yapılan toplantıda bu süreçte alternatif uzaktan öğretim 

sistemlerinin kullanılması tavsiye edilmiştir. Bu doğrultuda sizlere derslerinizi kolay 

bir şekilde yürütebileceğiniz alternatif sistemlerden birisi olan FreeConferenceCall 

uygulamasını tanıtmak istiyorum. 

FreeConferenceCall, 1000 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabileceğiniz, 

ekran ve dosya paylaşımı yapabileceğiniz, öğrenciler ile görüntülü ve sesli olarak canlı 

ders işleyebileceğiniz ve bir yandan da öğrenciler ile sohbet edebileceğiniz ücretsiz bir 

uygulamadır. 

FreeConferenceCall ile yaptığınız canlı ders kayıtlarını saklayabilir, mp4 veya 

mp3 formatında indirerek farklı platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz. Böylece canlı 

derse katılamayan öğrenciler kayıtları sonrasında izleme veya dersi tekrar etme 

olanağı bulabilecektir. 

Kastamonu Üniversitesi UZEM sistemi üzerinden sınırlı sayıda canlı ders 

olanağı sunulabildiğinden bu uygulama süreci kolaylaştırması ve UZEM üzerinde 

oluşabilecek işlem yükünü azaltması bakımından benim tercihim olacaktır. Sizlere de 

naçizane tavsiye ederim. 

 

https://www.freeconferencecall.com 

 

 
1) FreeConferenceCall sitesine girerek ücretsiz üyelik oluşturulmalıdır. Üyelik 

mevcutsa Giriş Yap butonu kullanılarak sisteme giriş yapılabilir. 

 

https://www.freeconferencecall.com/


 

 

 
 

2) Siteye giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir. 

 

 
 

3) Yukarıdaki sayfada işaretli olan bölümdeki linkleri kullanarak toplantı 

düzenleyebilir (canlı ders), bir başkası tarafından düzenlenen bir toplantıya 

katılabilir, toplantınıza başkalarını davet edebilir ve daha önce yapmış 

olduğunuz toplantının kayıtlarına ulaşabilirsiniz. 

 



 

 

 
 

4) Toplantı düzenle linkine tıkladıktan sonra karşınıza yukarıdaki görselde yer 

alan bir sayfa gelecektir. Online toplantı düzenle butonuna tıklayarak toplantıyı 

başlatabilirsiniz. Butona tıkladıktan sonra site sizden bir dosya indirmenizi ve 

bunu çalıştırmanızı isteyecektir. Toplantı bu aplikasyon üzerinden 

yapılmaktadır. İndirilen dosyayı çalıştırdıktan sonra bilgisayarınızın 

masaüstüne FCC isimli bir kısayol eklenecektir. 

 

 
 

5) Kısayola tıkladığınızda uygulama açılacak ve aşağıdaki ekran sizi 

karşılayacaktır. 

 



 

 

 
 

6) Toplantıyı başlatmak için Sunucu bölümündeki Sunucu düğmesine tıklayarak 

konferansı başlatabilirsiniz. Benzer şekilde öğrenciler de Katıl seçeneği ile sizin 

düzenleyeceğiniz toplantıya katılabileceklerdir. 

 

 
 

7) Konferansı başlattıktan sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir pencere gelecektir. 

Buradaki kırmızı işaretli yerdeki linke tıklayarak uygulama arayüzünü 

görüntüleyebilirsiniz. 

 



 

 

 
 

8) Uygulama arayüzünde yer alan sol taraftaki işaretli düğmeler ile 

mikrofonunuzu açıp kapatabilir, ses ve görüntünüzü öğrenciler ile 

paylaşabilirsiniz. Orta bölümdeki Paylaş butonuna tıklayarak bilgisayar 

ekranınızı veya bir materyalinizi (powerpoint, word, excel, pdf vb.) üst 

bölümdeki ekranda öğrencilere açabilirsiniz. Kayıt Yap butonuna tıklayarak 

dersinizin uygulama tarafından otomatik olarak kaydedilmesini 

sağlayabilirsiniz. Sonrasında bu kayıtları mp3 veya mp4 formatında indirip 

öğrenciler ile paylaşabilirsiniz. Katılanlar ile derse kaç kişinin katıldığını 

görebilir ve Sohbet düğmesi ile öğrenciler ile yazışabilirsiniz. Dersiniz 

bittiğinde Ayrıl düğmesine tıklayarak dersi sonlandırabilirsiniz. 

 

 
 



 

 

9) Ayrıl düğmesine basarak dersi sonlandırdıktan sonra sistem otomatik olarak 

sizi yukarıdaki sayfaya yönlendirecektir. Dersi işleme sürenize göre belirli bir 

süre sonra videonuz hazırlanacak ve paylaşıma ve indirilmeye hazır hale 

gelecektir. Bu sayfadaki işaretli olan Paylaş butonuna tıklayarak video kaydının 

linkini öğrencileriniz ile paylaşabilirsiniz. Mavi renkli Kaydet düğmesine 

tıklayarak dosyanın Dropbox hesabınıza kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 

 

 
 

10) Web sayfası üzerinden hesabınıza geri dönüp Geçmiş & Kayıtlar düğmesine 

tıklayarak gerçekleştirmiş olduğunuz toplantıların video kayıtlarını 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
 

11) Geçmiş & Kayıtlar sayfasındaki işaretli bölümlerden ilgili ders videolarını 

görüntüleyebilir veya istediğinizi silebilirsiniz. Listenin altında size 

tanımlanmış olan 1 GB’lık ücretsiz alanın ne kadarını kullandığınızı 

görüntüleyebilirsiniz. 

 



 

 

 
 

12) Herhangi bir kayda tıkladığınızda video ekranı açılacaktır. Buradaki işaretli 

yeri kullanarak ilgili videoyu mp4 formatında indirebilirsiniz. Videoyu 

indirdikten Youtube, Classroom, Google Drive, OneDrive vb. platformalar 

üzerinden paylaşabilirsiniz.  

 

Öğrencilerinizin de bu uygulamaya üye olmalarını sağlayıp canlı derslere 

katılmalarını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz de kendiniz dersi yapıp asenkron (video) 

olarak öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Yapılan toplantıda her iki yöntemin de 

uygulanabileceği ve bir sorun oluşturmayacağı söylenmiştir. 

 

Faydalı olması dileğiyle hepinize kolaylıklar dilerim. 

 

 

Dr. Seyfullah GÖKOĞLU 

Cide Rıfat Ilgaz MYO 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 


