
Audacity Yazılımının Kurulması 

Halil Ersoy 

 

Mart 2014 



Audacity’i İndirme 

• audacity-win-2.0.5.zip dosyasını aşağıdaki adreslerin birinden 
indirin, ikisi de aynı (8 MB) : 
– http://www.baskent.edu.tr/~hersoy/shared/audacity-win-2.0.5.zip 

– http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-2.0.5.zip 

• İndirme işlemi bitince audacity-win-2.0.5.zip dosyasını açın.  
– Bu bir sıkıştırılmış dosyadır. Windows’da zip uzantılı dosyaları açmak 

için çif tıklayıp içini görün. İçinde Audacity adında bir klasör 
göreceksiniz. O klasörü kopyala-yapıştır ile masa üstüne kopyalayın. 

• Audacity klasörü içindeki audacity.exe dosyasını çift 
tıkladığınızda program açılacak! Kuruluma gerek yok! 
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Audacity’i İndirme 

• audacity.exe’yi çalıştırınca aşağıdaki gibi program açıklacak 
 

 



MP3 Kaydetmek İçin Gerekli Ek dosya 
• lame_enc.dll dosyasını aşağıdaki adresten indirin: 

– http://www.baskent.edu.tr/~hersoy/shared/lame_enc.dll 

• İndirdikten sonra bu dosyayı C:\Audacity klasörünün içine kopyalayın. Eğer C: sürücünüzde 
böyle bir klasör yoksa önce yaratın. 

• Daha sonra Audacity programınızı açın.  

• Düzenle > Ayarlar penceresini açın. Kütüphaneler sekmesini seçin. 

• MP3 Kitaplığı seçeneğinin yanındaki Konu düğmesine tıklayın.  

• Açılacak yeni küçük pencerede Gözat diyerek lame_enc_dll dosyanızın olduğu klasörü seçin. 
Ardından Tamam’ı tıklayarak pencereleri kapatın 
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Audacity Türkçe Olsun 

• Eğer programınız 
ingilizce ise Türkçeye 
çevirebilirsiniz. 

• Edit > Preferences 
seçeneğini seçin. 

• Interface sekmesini 
tıklayıp Language 
listesinden Türkçe’yi 
seçip Ok tıklayın.  

 



Audacity 

• Ses kaydetmek için kırmızı yuvarlak düğmeye tıklayıp konuşun.  

– Tabi bundan önce mikrofonunuzu takmış olmalısınız 

• Kaydı bitirmek için sarı kare düğmeye basıp durdurun. 

• Yeşil üçgen ile kaydı dinyelebilirsiniz. 



Audacity 

• Beğenmezseniz, sesi sol taraftaki küçük çarpı 
işaretinden yok edin ve tekrar ses kaydedin. 



Audacity 

• Sesi kesip, biçme işlemlerini seçtikten sonra makas ve diğer tuşlar ile 
yapabilirsiniz. 

• Herhangi bir adımı geri almak için geri alma düşmesini tıklayın 



Audacity 

• Kaydettiğiniz sesi yükseltmek veya kısmak isterseniz Etkiler > Yükselt seçeneğini 
seçin. 

• Açılan pencerde  0.0 yerine pozitif değer girerseniz ses yükselir,  negatif  değer 
girerseniz ses kısılır. Örneğin +10 ve -10’u deneyin. Değişklik yetersiz ise bu defa 
tekrar fakat daha yüksek rakamlar ile deneyin. (+20 veya -20 gibi) 

• «Kırpılmaya izin Ver» seçeneği seçili olmalıdır. 



Audacity 

• Sesinize bir başka ses doyasını (mesela müzik dosyası) eklemek için, Dosya 
> Al > Ses seçenğini seçin 



Audacity 

• Her iki ses dosyası açık iken yine oynamalar yapabilirsiniz. 
Kaydetmek için Dosya>Ver  seçeneğini seçin ve dosya tipini 
WAV yerine MP3 seçin. 


