
SİBELİUS 3.0 PROGRAMININ KULLANIMI 
  

            YENİ BİR SAYFA AÇMAK: File menüsünden NEW=(Ctrl+N) mausun solbutonu 
ile bir kez tıklatılarak seçilir.Çıkan sayfa(Manuscript Paper) diye açılır.Bu sayfada hazır 
partisyonlar vardır.(Big Band,Military Band,Brass Band v.s) seçenekler vardır Bunun yanında 
tek partili bir sayfa açmak içinse açılmış olan (Manuscript Paper) sayfasının sol aşağısında 
olan (add ınstruments) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfa (ınstruments and 
satves) sayfasıdır.Buradan enstruman adlarını seçmek için FAMİLY penceresinin içindeki 
WOODWIND (kamışlı nefesli enstrümanlar) Brass (bakır sazlar) Percussion/Drums (bateri 
grubu) Guıtars ( gitar grubu) Keyboards (piano,klavye v.s türleri) Strings ( keman,viola violin 
gibi) Others (isimsiz boş porte açmak) bu seçeneklerden hangisini seçmek istiyorsak mousun 
sol butonu ile bir kez tıklatılır.ÖRNEĞİN FLÜT İÇİN:Family penceresinden Woodvind 
mausun sol düğmesiyle bir kez tıklatılır.Hemen onun sağındaki INSTRUMENT 
penceresinden flute mausun sol butonu ile seçilir.hemen sağ taraftaki ADD TO SCORE 
penceresinden seçilen enstrüman adı otamatik olarak çıkar.Sonra alt köşedeki OK seçeneği 
mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Sonra NEW SCORE (Manuscript Paper) sayfasına 
dönüş yapılaır.Buradan da sayfanın sağ alt köşesinde FINISH SEÇENEĞİ mausun sol butonu 
ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfada flute adında tek satırlık beş ölçülük bir porte standart 
olarak açılır.(tek satır ve beş ölçü her partisyon için standarttır ölçü sonradan eklenir) 
  
Enstrüman veya kondükter(Parti Türü) şeklinde grup enstrümanlar belirlendikten sonra 
aşağıda da tek tek anlatılacak fakat kısyol kullanmak için faydalı olacağında bulunduğumuz 
bu sayfadan yani NEW yeni bir partisyon açma sayfasından parçanın nota yazım 
karekterini,temposunu,hız terimini, ölçü zamanını, parçanın tonunu, parçanın adını,sağ üst 
köşeye düzenlemesini yapan v.s ,sol üst köşeye herhangi birşey yazmak ,sayfanın en alt 
kısmına not yazmak gibi işlemleri kısa yol olarak yapabiliriz. 
  
Nota yazım karekterini belirlemek: Yeni partisyon belirlendikten sonra,new score sayfasının 
sağ alt tarafındaki CANCEL PREVİSİON NEXT FİNİSH seçeneklerinden NEXT’e mausun 
sol butonunu bir kez tıklatarak bir sonraki sayfaya geçeriz.HOUSE STYLE sayfası açılır 
açılan sayfada aol taraftaki kutucuk içerisindeki yazım karakterleri nota yazım karakterleri 
hemen kutucuğun altındaki Main Text Font kısmından partisyonun herhangi bir yerine yazılan 
yazıların karakterini belirleriz. 
  
Parçanın ölçü zamanını belirlemek:Nota yazım karakterini belirlediğimiz sayfadan yine 
sayfanın aşğısındaki CANCEL PREVİSİON NEXT FİNİSH seçeneklerinden NEXT’e 
mausun sol butonunu bir kez tıklatarak bir sonraki sayfaya geçeriz.Time Signature and Tempo 
sayfası çıkar busayfadan parçanın zamanını belirlemek için istenilen zamanının yanındaki 
kutucuk mausun saol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfada basit zamanlar mevcuttur 
.Bileşik zamanları yazabilmek içi, bu sayfadaki OTHER seçilir.Other seçeneğinin sağındaki 
yukarı aşağı ok işareti ile istenilen bileşik zaman seçilir.9/8,5/8.12/8 v.s bileşik zamanlar 
standart olarak 9/8,12/8 gibi zamanlarda bir vuruş üçe bölünerek 3,3,3 gibi çıkar bunu 
istediğimiz vuruş şekillerine bölebilmek için bulunduğumuz sayfadan Beam and Rest Groups 
seçilir açılan sayfadan istenilen tartımı belirlemek içinse Group 8ths (Guavers)as:seçeneğinin 
yanındaki kutucuğa tartımlar arasına virgule koularak belirleriz.ÖRNEK:9/8 lik bir zamanı bir 
iki,bir iki,bir iki,bir iki üç olarak belirleyelim .Yukarıda anlatılan kutucuğun içerisine tartımlar 
arasına virgule koyarak (2,2,2,3) şeklinde belirleriz Bu İşlem hangi tartımlarda isteniyor ise 
aynısı uygulanır. 
  



Tempo hız terimini yazmak:Bulunduğumuz sayfadan tempo seçeneğinin yanındaki kutucuk 
aşağı ok işareti ile açılır.Çıkan seçeneklerden örneğin moderato v.s mousun sol butonu ile 
seçilir.Burdan da yine hemen tempo seçeneğinin altındaki Metronome Mark kutucuğu 
seçilerek nota işaretinin olduğu kısımdan yani hangi nota zamanında kaç hız ile çalınacağı 
belirlenir.Notaişaretinin yanındaki rakamın olduğu kutucuğada kendimizin belirleyeceği hız 
süresini klavyenin rakamlarından yazarak belirlemiş oluruz. 
  
Parçanın tonunu belirlemek:Ölçü zamanını belirlediğimiz sayfanın altındaki NEXT mausun 
sol butonu ile seçilerek bir sonraki sayfaya geçilir.Açılan sayfa KEY SİGNATURE 
sayfasıdır.Buradan da açılan sol tarafta diyezli sağ taraftan da bemeollü gamnları seçerek ton 
belirlenmiş olur. 
  
Parçanın adını,sağ sol köşeye ve en alta notlar yazmak: Tonu belirlediğimiz sayfanın altındaki 
NEXT mausun sol butonu ile seçilerek bir sonraki sayfaya geçilir.Açılan sayfa SCORE INFO 
sayfasıdır.Buradan TİTLE yazan kutucuğa parçanın adı,COMPOSER yazan kutucuğa sağ üst 
köşeye düzenleme v.s yazılır.LİYRİCST yazan kutucuğa sol üst köşeye yazılmak istenen 
yazılır.COPRİGHT kutucuğuna ise parçanın en alt bölümüne yazılmak istenilen 
yazılır.Buradan da en sağdaki FINISH seçilerek partisyonumuz her hali ile hazır olarak beş 
ölçülük tek satır açılmış olur. 
Not:Yukarıda anlatılan kısayol ölçü zamanı belirleme,ton belirleme, tempo,hız 
terikimini yazmak,sağ ve sol üst köşelere istenileni yazmak v.s seçeneklerin diğer 
yollardan gösterimi aşağıda anlatılacaktır. 
  
            PARÇANIN ÖLÇÜ DEĞERİNİ BELİRLEMEK: Sayfanın en üstündeki File-Edit-
View- Notes-Create-Play v.s gibi seçeneklerden CREATE seçilir.Açılan menüden TİME 
SİGNATURE=(T) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan seçeneklerden istenilen ölçü 
değeri belirlenir.(örnek:2/4,4/4.3/4 gibi) belirlenen değerin sol yanındaki kutucuğun içinde 
siyah nokta oluşur.Sonra OK seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Musun ucu mavi 
renkte olur.Buradan da hangi ölçüden itibaren ölçü değeri verilecekse o ölçünün içerisine 
mausun so butonu bir kez tıklatılır.İşlem tamamlanmış olur. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden 
çıklılır. 
  
            PARÇANIN TONUNU BELİRLEMEK:Yine menu seçenenklerinden CREATE  
menüsünden KEY SİGNATURE=(K) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfanın 
sol tarafında Diyezli,sağ tarafında Bemollü gamlar seçeneği vardır.Buradan istenilen ton 
mausun sol butonu ile bir kez tıklatılarak seçilir.Sonra sayfanın sağ alt tarafındaki OK 
seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır. Musun ucu mavi  renkte olur.Buradan da 
hangi ölçüden itibaren ton değiştirilecekse mausun sol butonu o ölçünün içerisine bir kez 
tıklatılır. İşlem tamamlanmış olur. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden çıklılır. 
  
            PARÇANIN HANGİ ANAHTARDA ÇALINACAĞINI VEYA SONRADA 
HANGİ ANAHTARA ÇEVRİLECEĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN:CREATE menüsünden 
CLEF=(Q) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfadan istenilen anahtar 
belirlenir.Sağ alt kesimdeki OK seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Mausun ucu 
mavi olur. Buradan da hangi ölçüden itibaren anahtar değiştirilecekse mausun sol butonu o 
ölçünün içerisine bir kez tıklatılır. İşlem tamamlanmış olur. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden 
çıklılır. 
  
            PARÇANIN ADINI YAZMAK İÇİN:CREATE menüsünden TEXT menüsüne 
mausun sol butonu ile gelinir.Burada çıkan seçeneklerden TİTLE mausun sol butonu ile bir 



kez tıklatılır.Musun ucu mavi renkte olur.Mausun  ucu sayfanın en üstüne sol buton ile bir kez 
tıklatılır.Uzun dik çizgi hareket etmeye başlar.Klavyeden ad yazılır. İşlem tamamlanmış olur. 
Klavyenin ESC tuşu ile işlemden çıklılır. 
                        PARÇANIN BESTECİSİNİ V.S YAZMAK:CREATE menüsünden TEXT 
menüsüne gelinir .Çıkan seçeneklerden COMPOSER mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır. 
Mausun ucu mavi hale gelir.Sayfanın herhangi bir yerine mausun sol butonu bir kez 
tıklatılır.Program otamatik olarak sayfanın sağ üst köşesinde hareket eden dik bir çizgi çıkarır. 
Buradan da istenilen işlem yapılır. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden çıklılır. 
  
            PARÇANIN SOL ÜST TARAFINA ENSTRÜMAN ADI V.S YAZMAK İÇİN: 
CREATE menüsünden TEXT menüsüne gelinir .Çıkan seçeneklerden LYRİCİST mausun sol 
butonu ile bir kez tıklatılır. Mausun ucu mavi hale gelir.Sayfanın herhangi bir yerine mausun 
sol butonu bir kez tıklatılır.Program otamatik olarak sayfanın sol üst köşesinde hareket eden 
dik bir çizgi çıkarır. Buradan da istenilen işlem yapılır. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden 
çıklılır. 
  
  
            ÖLÇÜ EKLEMEK:Yeni sayfa yaratıldığında standart olarak bir satır beş ölçülük bir 
porte açılır.Bu ölçü sayısını çoğaltmak için,CREATE menüsünden BAR seçeneğine gelinir. 
mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfadan OTHER=(alt+B)  seçilir.Açılan Other 
sayfasına istenilen ölçü sayısı yazılır. OK mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Mausun ucu 
mavi hale gelir. Ölçü nereye eklenmek isteniyorsa mason sol butonu o ölçünün içerisine bir 
kez tıklatılır. Buradan da istenilen işlem yapılır. Klavyenin ESC tuşu ile işlemden çıklılır. 
  
  
                        NOTALARI YAZMAK VE NOTA DEĞERLERİNİ 
BELİRLEMEK:Menülerden Windows mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır. Açılan 
menüden KEPAD mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır ve sayfanın içerisine KEYPAD 
menüsü belirir. Bu menüde nota değerleri,puandork,çarpma notaları v.s seçenekleri 
vardır.Klavyenin en sağındaki rakamlardan 4:Dörtlük notayı,5:İkilik notayı,6:Birlik 
notayı,3:Sekizlik notayı,2:Onaltılık notayı,1:Otuzikilik notayı,7:Naturel işaretini,8:Diyez 
işartetini,9:Bemol işaretini verir.Numlockun yanındaki /:Notanın üzerine aksan yapar (>) 
*:Kopuk çalış işareti çıkar (.) -:Legato çalış işareti çıkarır (-) Rakamların en altındaki del 
tuşuna basılarak çoğaltma noktası yapılır.Bütün bu anlatılanların doğrultusunda nota değerleri 
seçildikten sonra (INS) tuşuna bir kez basılır keypededeki es tuşu mavi hale gelir nota 
yazılmış olur.Tekrar es yapmak gerekiyorsa  (INS) tuşuna bir kez basılır.Ölçü içerisinde bir 
notadan diğerine geçmek için klavyenin yön tuşları (ok işaretleri) ile gidilir.Nota ilk porte 
içerisine çıktığında standart olarak Si notası çıkar.Klavyenin yön tuşlarından aşağı yukarı tuşu 
ile istenen notanın yeri belirlenir. 
  
            NOTADA ÜÇLEME,BEŞLEME V.S YAPMAK:Keypedden nota değeri 
belirlenir.Ne yapılacak ise örneğin üçleme olsun, klavyedeki harflerin üzerinde bulunan 
rakamlardan (ctrl+3,5,6,9 gibi) basılarak belirlenir. 
  
            SENYÖ-CODA V.S İŞARETLERİ KOYMAK İÇİN:CREATE menüsünden 
SYMBOL=(Z) seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklanır.Çıkan sayfadaki şekillerden 
istenilen işaret seçilir.Sonra sağ alttaki OK mausun sol butonu ile bir kez tıklanır.Mausun 
ucunda mavilik oluşur.İşarte hangi ölçüye konacak ise mausun sol butonu oraya bir kez 
tıklanır.İşlem tamamlandıktan sonra ESC tuşu ile işlemden çıkılır. 
  



DOLAP ,BAŞTAN SONA,SONDAN BAŞA DÖNÜŞ İŞARETLERİ(START 
REPEAT AND AND REPEAT):Baştan sona dönüş:CRETATE menüsünden BARLİNE 
menüsü seçilir.Buradan START REPAT mausun sol butonu ile seçilir.Mausun ucu mavi hale 
gelir.Dönüş yapılması istenilen ölçünün içerisi mausun sol butonu ile tıklatılır.Baştan sona 
dönüş işlemi tamamlanır. 

  
Sondan başa dönüş: CRETATE menüsünden BARLİNE menüsü seçilir.Buradan 

AND REPAT mausun sol butonu ile seçilir.Mausun ucu mavi hale gelir.Dönüş yapılması 
istenilen ölçünün içerisi mausun sol butonu ile tıklatılır.Sondan başa dönüş işlemi tamamlanır. 

  
1.2.3. V.S DOLAP YAPMAK:CREATE menüsünden LİNE (L) menüsü seçilir açılan 

menüden istenilen dolap mausun sol butonu ile seçilir.Mausun ucu mavi hale gelir dolap 
yapılmak istenen ölçünün içerisi mausun sol butonu ile tıklatılır.Klavyenin sağ sol yön tuşları 
ile dolap bir sonraki ölçülere götürülebilir.2.3.dolaplar içinde aynı işlem yapılır. 

CRESC DE CRESC V.S YAPMAK:CREATE menüsünden LİNE (L) menüsü seçilir 
açılan menüden istenilen cresc (H) veya de cresc (shift+H) mausun sol butonu ile seçilir. 
mausun sol butonu işlem yapılması istenilen ölçü içerisine tıklatılır.Çıkan işaretin sonu 
mausun sol butonu tutulu kalarak veya klavyenin sağ sol ok yön tuşlarına basılı tutularak 
diğer ölçülerede uzatılabilir. 

  
            ÖLÇÜLERE ÖLÇÜ NUMARASI VERMEK:HOUSE STYL menüsünden 
ENGRAVİNG RULES seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklanır.Açılan sayfadan sol 
kutucuğun içerisindeki BAR NUMBERS mausun sol butonu ile bir kez tıklanır.Çıkan sayfada 
çeşitli seçenekler vardır.(Her ölçüdemi,her beş ölçüde mi, her on ölçüde mi, her satırda mı, 
ölçü numarası olmasın mı gibi seçenekler vardır.) (Every bar,Every 5 bars, Every 10 bars 
Every system, No bar numbers gibi) Buradan istenilen mausun sol butonu ile bir kez tıklanır. 
Sayfanın sağ altındaki OK mausun sol butonu ile bir kez tıklanır. İşlem tamamlanmış 
olur.ESC Tuşu ile işlemden çıkarız. 
  
  
            PARÇANIN BELİRLİ YERLERİNE KUTU İÇERİSİNDE HARF VERMEK: A  
gibi.CREATE menüsünden REHEARSAL MARK=(ctrl+R) seçeneğine girilir.Açılan sayfada 
standart Consecutive seçilidurumdadır.OK mausun sol butonu ile bir kez tıklanır.Mausun ucu 
mavi hale gelir.Hangi ölçüye harf verilmek isteniyorsa mausun sol ucu oraya bir kez 
tıklatılır.Bundan sonraki harfler içinde aynı işlem geçerlidir.A dan sonra diğer yerlere B ve C 
gibi harfleri kendisi sıralandırır. İşlem tamamlanmış olur.ESC Tuşu ile işlemden çıkarız. 
  
  
            PARÇANIN TONUNU DEĞİŞTİRMEK(TRANSPOZE) YAPMAK:Parçanın 
tamamı transpose yapılacak ise klavyenin tuşlarından (ctrl+A) ile parçayı çift çizgili mavi 
kutucuk haline getiririz.Parçanın bir bölümü transpose edilecek ise Mausun sol butonu 
transpose edilecek ilk yere tıklatılır.Klavyenin shift tuşuna basılarak transpoze edilecek son 
yerde mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır ve parka tek çizgili kutucuk içerisine alınmış 
olur.Bu şekillerden sonra NOTES menüsünden TRANSPOZE=(shift+T) seçeneğinden açılan 
sayfadan sol kutucuk içerisinde Majör-Minör-Diatonic-Cromatic gibi seçenekler vardır.Sağ 
kutucukta ise kaç ses transpose edilecek değer rakamları vardır.ÖRNEK:Do major çalan DO 
E nstrümana Mi b Enstrümanın hangi tonu çalacağını bulalım.Sol kutucuktan mausun sol 
butonu ile Minör/Diminished seçilir çünkü Do enstrümanla Mi b Enstrüman ses aralığı bir 
küçük üçlü olduğu için minor seçilir.Sağ kutucuktan da ok işaretine basarak 3 rd seçilir. 



Soldaki O Up O Down seçeneğinden Down işaretlenir.OK mausun sol butonu ile bir kez 
tıklanıp işlem yapılmış olur. 
  
            YAZILI NOTANIN KUYRUĞUNUN AŞAĞI VEYA YUKARI OLARAK 
DEĞİŞTİRİLMESİ:İstenilen nota mausun sol butonu ile seçilir.EDİT menüsünden 
FLİP=(X) seçeneği mausun sol butonu ile seçilir.İşlem tamamlanır. 
  
            YAZILMIŞOLAN PARTİSYONU TEK SAYFA İSE ÇOK SAYFAYA ÇOK 
SAYFAYI DÜŞÜK SAYFALARA ÇEVİRMEK İÇİN:LAYOUT menüsünden 
DOCUMENT SETUP=(ctrl+D)  mausun sol butonu ile seçilir.Açılan sayfadan Staff Size 
bölümü standart olarak nota büyüklüğünü 7 punta değerinde açar.Hemen bu değerin 
yanındaki yukarı aşağı ok işaretleri ile notanın değerini büyültüp tek sayfayı çoğul, notanın 
değerini küçültüp çoğul olan bir sayfayı daha az sayfaya indirebiliriz.Sonra sayfanın altındaki 
OK mausun sol butonu ile tek tıklanır.İşlem tamamlanmış olur. 
  
            TACET YAPMAK VEYA TACET YAPILMIŞ ÖLÇÜLERİ NORMAL 
ÖLÇÜYE DÖNÜŞTÜRMEK:HOUSE STYL menüsünden USE 
MULTİRESETS=(ctrl+shift+M) mausun sol butonu ile tek tıklatılır.USE MULTİRESETS’in 
yanında tırnak işareti belirir tırnak işareti çıkınca tacet yapılmış olur.Tersi durum da tacet olan 
ölçü normal ölçüye dönüşür. 
  
            TEMPO VE HIZ TERİMLERİNİ YAZMAK İÇİN:CREATE menüsünden TEXT 
menüsü seçilir.Açılan sayfadan TEMPO=(ctrl+shift+T) mausun sol butonu ile tek 
tıklatılır.Mausun ucu mavi hale gelir İşlem nereye yapılacak ise mausun sol ucu oraya bir kez 
tıklatılır.Hareket eden dik çubuk işareti çıkar.Buradan da mausun sağ butonu bir kez 
tıklatılır.Açılan sayfada terimler ve nota işaretleri gibi şekiller vardır.İstenilen işlem mausun 
sol butonu ile bir kez tıklatılarak seçilir ve işlemden ESC tuşu ile işlemden çıkılır. 
  
  
            NÜANS İŞARETLERİNİ YAZMAK İÇİN:CREATE menüsünden TEXT menüsü 
buradan da EXPRESSİON=(ctrl+E) mausun sol butonu ile tek tıklatılır.Mausun ucu mavi hale 
gelir.Nüans işareti nereye yapılacaksa mausun sol butonu istenilen yere bir kez 
tıklatılır.Hareketli yatay bir çizgi çıkar.Buradan da mausun sağ butonu bir kez tıklatılır. 
Açılan sayfadan nüans işareti mausun sol ucu ile tek tıklatılır. ESC tuşu ile işlemden çıkılır. 
  
            NOTALARIN ALTINA SÖZ YAZMAK:CREATE menüsünden TEXT menüsüne 
buradan da açılan sayfadan LYRİCS=(CTRL+L) seçilir.Mausun ucu mavi hale gelir.Hareketli 
dik çizgi çıkar.Klavyeden söz yazılmaya başlanır heceleme işlemi klavyenin space (boşluk 
bırakma) tuşu ile yapılır. ESC tuşu ile işlemden çıkılır. 
  
            NOTALARIN ÜZERİNE AKOR YAZMAK:CREATE menüsünden TEXT 
menüsüne buradan da CHORD SYMBOL=(CTRL+K) seçilir.Mausun ucu mavi hale 
gelir.Akor nereye yazılacak ise mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Hareketli dik çizgi 
çıkar.Mausun sağ butonu ile bir kez tıklatılarak sayfa açılır.Buradan da istenilen akor yazılır. 
ESC tuşu ile işlemden çıkılır. 
             
            BİRDEN FAZLA ENSTRÜMAN PARTİSYONUNU (KONDÜKTÖR) 
ŞEKLİNDE AÇMAK:İlk başta anlatılan yeni sayfa açmada olduğu gibi,FİLE menüsünden 
NEW=(ctrl+N) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan menüden sol taraftaki 
kutucuğun altında ADD INSTRUMENTS mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Buradan 



Kondüktör veya bir kaç enstrümanlık partisyon açmak için enstrüman isimleri belirlenir. Sağ 
taraftaki ADD TO SCORE mausun sol butonu ile basılarak enstrümanlar sağ taraftaki 
kutucuğun içerisine otamatik olarak açılırlar.Enstrüman dizilişlerini program kendisi 
ayarlamaktadır.Sonra OK mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Yeni çıkan sayfada FINISH 
mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Kondüktör veya kaç enstrüman için seçmiş olduğumuz 
partisyon standart olarak tek satır beş ölçü açılır.Buradan da ölçü eklem işlemi uygulanarak 
ölçü sayısını artırırız. 
            KONDÜKTÖR ŞEKLİNDE AÇILMIŞ BİR PARTİSYONUN TEK 
ENSTRÜMAN PARTİSİ OLARAK GÖSTERİMİ:Örnek olarak Flüt,Klarinet,Sax,Bariton 
gibi dört enstrümanlık partisyon açılmış olsun.Buradan da sadece Flüt v.s partisyonunu almak 
.isteyelim FİLE menüsünden EXTRACT PARTS=(CTRL+SHİFT+X) mausun sol butonu ile 
bir kez tıklatılır.Açılan sayfada sol tarafta kutucuk içerisinde Kondüktör şeklinde açmış 
olduğumuz enstrümanların adları çıkar.Buradan da hangi partisyon isteniyorsa O enstrüman 
mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Sağ tarfta STAVE TO FOLDER yazıları vardır.Bu 
yazının yanında kutucuk içerisinde c:\document setup hemen altında da Browse seçenekleri 
vardır.Alttaki OK tuşuna mausun sol butonu ile bir kez tıklatırsak program standart olarak 
kendisi açılmış olan kondüktörün adı altın da SCORE PARTS diye tek tek partisyon sayfası 
açar ve işlem yapmakta olduğumuz partiyi SCORE PARTS klasörüne kayıt eder.Eğer kendi 
belirleyeceğimiz bir klasöre kayıt etmek istiyorsak,BROWSE seçenegi açılır Buradan da 
hangi klasörün içine kayıt etmek isteyeceğimizi belierler ve kayıt işlemini yapmış oluruz. 
            ÇARPMA VE BASAMAK NOTALARINI YAZMAK:Hangi notanın önüne veya 
arkasına basamak veya çarpma notası yazılacak ise, O nota mausun sol butonu ile 
seçilir.Sayfada notaların olduğu KEYPED menüsünden klavyenini en sağındaki rakamların 
olduğu yerdeki  (+) artı işaretine bir kez basarak KEYPED menüsünde sayfa çevrilir.Burada 
açılan sayfadan çarpma veya basamak notası seçilir.Mausun ucunda mavilik ve gölgemsi nota 
şekli belirir.Önceden seçilmiş olan notanın önüne veya arkasına hangi nota ise masusun sol 
butonu tıklatılarak yazılır.Süsleme veya basamak notaları standart olarak sekizlik değerde 
çıkar.Bu değeri normal nota yazım değerinde olduğu gibi basamk veya çarpma notası mausun 
sol butonu ile seçilerek  Keypedden değiştirilir.Tekrar nota yazabilmemiz için mutlaka 
Keypeddeki diğer sayfalarda artı (+) işaretiyle ilerleyerek  normal notaların olduğu sayfaya 
dönmemeiz gerekmektedir. 
            ÖNCEDEN YAPILMIŞ BİR İŞLEMİN İLERİKİ SAFHALARDA TEKRARINI 
YAPMAK İÇİN:Tekrarlanması istenilen şey mausun sol butonu ile seçildikten sonra EDİT 
menüsünden COPY=(CTRL+C) seçilir.Sonra kopya işlemi nereye yapılacak ise orası mausun 
sol butonu ile bir kez tıklatılır.Yine EDİT menüsünden PASTE=(CTRL+V) mausun sol 
butonu ile bir kez tıklatılır.Kopyalama işlemi yapılmış olur.Bu işlemler ölçü kopyalama.nüans 
kopyalama v.s aynı işlemler geçerlidir. 
            YAPILAN HATAYI TEKRAR ESKİ HALİNE GETİRMEK VEYA 
YAPILMAMASI GEREKEN BİR İŞLEMİ İLK HALİNE GETİRMEK:Hata yapılan 
işlemden sonra EDİT menüsünden UNDU SELECT=(CTRL+Z) veya nota sayfasının 
bulunduğu yerde sağa ve sola yay şeklinde oklar vardır. Burada sola ok bir önceki işleme sağa 
ok bir sonraki işleme getirir.Yukarıdaki diğer iki seçenekte aynı işlemleri yapmamızı 
sağlarlar. 
            VAR OLAN BİR ÖLÇÜNÜN İÇİNİ VE ÖLÇÜYÜ SİLMEK:Var olan bir ölçünün 
içerisindekileri silmek için istenilen ölçünün içerisi mausun sol butonu il bir kez tıklatılır ölçü 
tek çizgili kutu içerisine alınmış olur.Buradan da klavyedeki DELETE tuşuna basarak işlemi 
gerçekleştiririz.Ölçüyü içindekilerle beraber silmek istersek ,istenilen ölçü veya ölçüler 
klavyede CTRL tuşuna basılı tutularak mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Ölçü veya 
ölçüler çift çizgili kutu içerisine alınmış olur.Buradan da klavyenin DELETE tuşunu 
kullanarak işlemi gerçekleştiririz. 



            TEK ENSTRÜMAN İÇİN AÇILMIŞ BİR PARTİSYONA İKİNCİ,ÜÇÜNCÜ 
VEYA DAHA FAZLA ENSTRÜMAN EKLEMEK VEYA KONDÜKTÖRDEN VAR 
OLAN ENSTRÜMANI ÇIKARMAK:Enstrüman eklemek için LAYOUT menüsünden  
INSTRUMANS AND STAVES=(I)  menüsü açılır. Açılan sayfada daha önceden anlattığımız 
yeni sayfa açmak için yaptığımız işlemler bölümü açılmış olur. Buradan da hangi enstrümanı 
eklemek istiyorsak mausun sol butonu ile belirler ve ADD INSTRIMENTS mausun sol 
butonu ile bir kez tıklatılır.Alttaki OK seçeneğide mausun sol butonu ile bir kez 
tıklatılır.Sonraki sayfada da FINISH bölümü seçilerek işlem tamamlanır. 
            Enstrümanı Kondüktörden silmek için yine LAYOUT menüsünden ADD 
INSTRIMENTS mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Enstrüman ekleme işleminde olduğu 
gibi aynı işlemler yapılır ta ki ADD INSTRUMANS yerine silinmesi istenen enstrüman 
seçilerek,DELETE INSTRUMANS           mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Sonra bu 
işlemin yapılıp yapılmayacağına dair soru çıkar buradan da YES seçeneği işaretlenir ve 
enstrüman slime işlemi tamamlanmış olur. 

YAPILAN İŞLEMLERİN KAYIT EDİLMESİ:FİLE menüsünden SAVE bölümü 
seçilir.Buradan açılan sayfadan da hangi klasörün içerisine kayıt etmek istiyorsak belirlenir ve 
kaydet veya save seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklatılarak işlem tamamlanır. 

            ÖNCEDEN KAYIT EDİLMİŞ BİR PARTİSYONUN AÇILMASI:File 
menüsünden OPEN=(CTRL+O) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Açılan sayfadan 
KONUM dan nereye kayıt etmiş isek o klasörü belirleriz.Aşağısındaki kutucuk içerisine o 
klasörün içerisinde ne var ise hepsi çıkar.Buradan istenilen partisyon mausun sol butonu ile  
seçilir.Sağ taraftaki AÇ seçeneği mausun sol butonu ile bir kez tıklatılarak işlem tamamlanmış 
olur. 

            YAZILAN PARTİSYONUN PRİNTERDEN ÇIKTISINI ALMAK 
İÇİN:FİLE menüsünden PRİNT=(CTRL+P) mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır.Çıkan 
sayfadan ALL ve PAGES seçenekleri vardır.ALL işaretlenirse bütün sayfaları PAGES 
işaretlenirse istemiş olduğumuz sayfaları verir.ÖRNEK:2 ile 4. sayfaları isteyelim.PAGES 
işaretlenerek hemen sağındaki kutucuğa 2,4 yazılır.Sağ taraftada NUMBER OF COPIES 
kopya adedini belirlediğimiz seçenek vardır. Buradan da yukarı aşağı okları ile kopya adedini 
belirleriz.Sonra EN sağ alttaki OK  mausun sol butonu ile bir kez tıklatılır. Yazdırma işlemi 
tamamlanmış olur. 
             
  

KISA YOLLARDAN SİBELİUS 3 KULLANIMI 
  

CTRL+N:Yeni bir sayfa yaratmak. 
CTRL+O:Önceden kayıt edilmiş partisyonları açmak. 
CTRL+S:Yapılan işlemleri kayıt etmek. 
CTRL+P:Yazılmış partisyonun Prınterden çıktısını almak. 
CTRL+SHİFT+X:Kondüktor şeklinde yazılmış partisyonun tek tek partisyonlar şeklinde 
gösterimini sağlamak. 
CTRL+Z:Yapılan bir işlemin hatalı olması durumunda  yapılmamasını sağlamak için bir 
önceki işleme dönmesini sağlar. 
CTRL+C:Bir işlemin başka yerlere kopyalanmasını sağlamak için seçmek. 
CTRL+V:Kopyalanması gereken seçilmiş bir işlemi istenilen yere yapıştırmak. 
X:Notaların kuyruklarının yerlerinideğiştirir.Kuyruğu yukarıda olan notanın kuyruğunu 
aşağıya,aşağıda olanınkini yukarıya almaya yarar. 
CTRL+A:İşlem yapılması istenen yerlerin tamamının seçili hale gelmesini sağlar. 
CTRL+ALT+G:Kısa yol olarak bir ölçüden istenilen ölçüye gitmemizi sağlar.Örnek:Beşimci 
ölçüde işlem yapıyoruz buradan direct ellinci ölçüye gitmemiz gerekiyor.Bu komut 



verildiğinde çıkan menüye istenilen ölçü numarası verilir hangi ölçüde olunursa olunsun 
direct istenilen ölçüye gidilmiş olur. 
CTRL+SHİFT+G:Kısa yol olarak çok sayfalı partisyonlar da istenilen sayfaya bu komutla 
direct olarak ulaşabiliriz. 
SHİFT+T:Transpoze yapmak. 
CTRL+SHİFT+T:Kondüktor şeklinde yazılmış olan çeşitli tonlardaki enstrümanların hangi 
tonu çalacağını belirler. 
CTRL+B:En son ölçüye gitmemizi sağlar. 
CTRL+SHİFT+B:Ölçü aralarında eksik kalmış herhangi bir yere tek ölçü eklememizi sağlar. 
ALT+B:Çoğul ölçü eklememizi sağlar. 
Q:Anahtar değiştirmemizi sağlar. 
SHİFT+K:Akorların diyagram üzerinde nasıl basılacağını gösterir. 
K:Parçanın tonunu belirlememize yarar. 
L:Kısa yol olarak dolap,deyim bağı,cresc de cresc, tril gliss,acell… rit…. gibi işlemleri 
yapmamızı sağlayacak menüyü açar. 
S:Deyim bağı yapmamızı sağlar.(Farklı notaları bağlamamızı sağlar.) 
H:Crescando yapmamızı sağlar. 
SHİFT+H:De crescendo yapmamızı sağlar. 
CTRL+R:Partisyonun istenilen yerlerine kutu içerisinde harfleri kullanarak bölümlere 
ayırır.(A,B,C,D)gibi. 
Z:Sembolleri gösteriri.Senyö,coda iki ölçünün,tek ölçünün tekrarının gösterimini sağlayan 
semboller gibi işaretlerin olduğu menüyü açar. 
CTRL+E:Nans işartelerini yazmamızı sağlar. 
CTRL+L:Notaların altına birinci sözleri yazmamızı sağlar. 
CTRL+ALT+L: Notaların altına ikinci sözleri yazmamızı sağlar. 
CTRL+K:Notaların üzerine akor yazmamızı sağlar. 
CTRL+ALT+T:Partisyonun temposunu yazmamızı sağlar. 
P :Yazmış olduğumuz parçayı çaldırmaya yarar. 
O :Çaldırmakta olduğumuz parçayı durdurmaya yarar. 
I :Enstrüman eklemeye veya silmemize yarar. 
CTRL+D:Çoklu sayfaları azaltmaya,tek sayfayı çoğul sayfalar yapmamızı sağlar. 
CTRL+SHİFT+E:Öçü numarası,Sayfa numarası vermemiz veya var olan numaraları 
değiştirmemizi,partisyonun belirli yerlerini A,B,C gibi bölümlere ayırdığımız da bunları 
rakamlarla değiştirmemize yarayan menüyü açar. 
CTRL+SHİFT+M:Tacet yapmamıza yarar.Tam tersinide yapabiliriz yani tacet olan ölçüleri 
normal ölçü haline getirmemizi sağlar. 
CTRL+ALT+M:Mikseri açmamıza yarar.Yazmış olduğumuz parçayı çaldırırken 
duyulmaması gereken enstrümanları kapamak,kapalı olan enstrümanı açmak veya tek 
enstrümanı solo olarak dinlemek gibi işlemleri yapmamızı sağlar. 
CTRL+ALT+N:Çok sayfalı partisyon açıldığında direct sol alt köşede sayfaları görmemizi 
sağlar. 
CTRL+ALT+P:Nota stillerini değiştirmek,yazılmış olan textleri değiştirmek gibi 
işlemlerimizi yapmamızı sağlayan menüyü açar. 
CTRL+ALT+K:Nota değerlerini,diyez,bemol,naturel,çoğaltma noktası gibi işlemlerin 
yapıldığı menüyü açar. 
  
 


