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:
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:

1.

GENEL BAKIŞ
SenEDIT© Microsoft® Windows ortamında, masaüstünde çalışan, tek
kullanıcılı, senaryo yazımı, senaryo yazıldıktan sonra çekim senaryosu
hazırlanması, bütçelenmesi, senaryonun yapım haline getirilmesi
aşamasında proje ve kaynak yönetiminin yapılması için kullanılan bir
yazılımdır.
Halen Türkçe ve İngilizce dillerinde Arayüzü bulunan SenEDIT, bir süre
sonra Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça, Çince, Hintçe,
Brezilya Portekizcesi ve Japonca arayüz dillerine de sahip olacaktır.
SenEDIT hakkındaki gelişmeler, ürün güncellemeleri ve diğer haberler
hakkında www.senedit.com adresinden haberdar olabilirsiniz.
Kullanıcı kılavuzunda örnekler vermek için kullanılan ‘Kapan’
senaryosunun fikri ve sınai mülkiyet hakları Faruk Emre Özünlü ve
Hüseyin Şen’e ait olup, kısmen veya tamamen söz konusu senaristlerin
izni olmaksızın kullanılamaz.

1.1.

Ürün Tipleri
SenEDIT, Deneme (T), Standart (S), Profesyonel (P), Dekupaj (D), Bütçe (B),
Altın (G), Yapım (R) ve Ultima (U) tipindeki lisanslar ile
kullanılabilmektedir.
Bütçe (B) ve Altın (G) sürümleri 2015 yılının ikinci yarısında; Yapım (R) ve
Ultima (U) sürümleri ise 2015 yılsonuna doğru kullanıma açılacaktır. Bu
lisanslar ve kabiliyetleri şu şekilde gösterilebilir.
Fonksiyonlar

(T)

Tredman Notları
Resim Dosyaları
Ses Dosyaları
Ses Kaydı
Sahne Grafiği
İstatistikler
Senaryo Birleştirme
Toplu Sahne İşlemleri
Dönüştürme
Çekim Senaryosu
Dosya Al/Ver
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(S)

(P)

(D)

1.2.

İletişim ve Destek
Her türlü soru, öneri ve eleştiri info@senedit.com e-posta adresi üzerinden
iletebilir.
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2.
2.1.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ, KURULUM VE KURULUM KALDIRMA
Sistem Gereksinimleri
SenEDIT, Microsoft® Windows 7/8/8.1 sürümündeki işletim sistemlerinde
çalışabilmektedir.
512 megabayt ana bellek yeterli olmakla beraber, yüksek performans için
1 gigabyte ana bellek olmasını şiddetle tavsiye ederiz. SenEDIT,
senaryolarınız için kullanılacak alan hariç, yaklaşık 150 megabaytlık bir
disk alanına yerleşmektedir. (120 sahnelik, yaklaşık 60 karakteri, 60
mekânı ve 20 sesi olan bir senaryonun disk üzerinde kapladığı alan
kabaca 5 megabyte civarındadır.)
Öte yandan; SenEDIT, Microsoft® .NET 4.5.1. sürümü ortamına gereksinim
duymaktadır. .NET 4.5.1. ortamının da (güncelleme gereksinimleri ile
birlikte) 200 megabayt civarında bir yer tutacağı dikkate alınmalıdır.

2.2.

Kurulum
SenEDIT, www.senedit.com sitesinden indirilecek kurulum dosyası
marifetiyle çok kolay bir şekilde kurulur. Kurulum esnasında, yukarıda
bahsedilen Microsoft® .NET 4.5.1. çalışma ortamının hazır olup, olmadığı
SenEDIT tarafından kontrol edilir. Şayet ilgili çalışma ortamı hazır değil
ise, kurulum dosyası; .NET 4.5.1. çalışma ortamının kullanıcı tarafından
kurulması için yol gösterir ve. NET çalışma ortamı kurulduktan sonra
kurulum dosyası yeniden çalıştırılarak kurulum gerçekleştirilir.
SenEDIT, kurulum dosyasını elde edebilmek için www.senedit.com sitesine
kayıt olunması gerekir. Bu kayıt esnasında kullanıcının belirleyeceği
e-posta adresi, SenEDIT ile kullanıcı arasındaki tüm iletişimin kurulacağı
adres olacaktır. Bu adrese gönderilecek olan SenEDIT kullanıcı kodu ve
ürün anahtarı sayesinde SenEDIT kurulumu başlatılabilecektir.
SenEDIT, hiçbir şart altında kullanıcıdan izin alarak dahi olsa, internet
üzerinde herhangi bir işlem yapmaz, kurulum aşamasında veya
kurulumdan sonra internet üzerinden herhangi bir bilgi alışverişinde
bulunmaz.
SenEDITin kurulumu tamamlandıktan sonra ilk kez çalıştığında
Resim 1.’de görüldüğü gibi kullanıcı bilgileri ve ürün anahtarı okuma
penceresi açılacaktır.
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Resim 1 SenEDIT Kullanıcı ve Ürün Bilgileri Ekranı

Bu penceredeki ‘SenEDIT Kullanıcı Kodu / Adı’ başlığının karşısına
SenEDIT tarafından size verilen kullanıcı kodunu ve adınızı; alt satırdaki
‘Lisans No’ başlığının yanındaki kutucuklara da size gönderilen ürün
anahtarını yazmanız gerekecektir.
Unutmayınız!.. Kullanıcı Adı olarak yazdığınız ifade, bir daha
değiştirilemez bir ifade olduğu için işleme devam etmeden önce
bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.
Bu bilgi alanları doldurulurken, pencerenin üst kısmında görülen
açıklamanın dili, aynı bölümdeki bayraklardan etkinleştirilmiş olan
düğmelere dokunarak değiştirilebilir. Bu bayrak şeklindeki düğmelerin
etkin olup, olmaması, kurduğunuz SenEDITin sahip olduğu dil paket(ler)i
ile ilgilidir.
SenEDIT kullanıcı Kodu, tamamı sayıdan oluşan bir alandır. Ürün anahtarı
alanı ise büyük harfler ve sayılardan oluşan özel bir bilgi alanıdır.
SenEDIT, ürün anahtarlarında I harfini ve sıfır rakamını kullanmamaktadır.
Bu nedenle size gönderilen ürün anahtarlarında sıfır (0) gibi gördüğünüz
karakterler aslında büyük harfle O, I gibi gördüğünüz karakterler ise 1
(bir) rakamıdır.
Bilgi alanlarına girilmesi gereken bilgiler tamamlandıktan sonra,
pencerede

işareti belirecektir. Bu düğmeye basılarak, örneği Resim

2.’de görülen işlemler otomatik olarak başlayacaktır.
SenEDIT, bu işlemleri tamamladıktan sonra, Resim 3.’de görülen mesaj
gelecek ve ‘Ok’ düğmesine bastıktan sonra boş bir senaryo açılarak
senaryo yazımına başlanabilecektir.

- 4/88 -

Resim 2 SenEDIT Çalışmaya Hazırlık Ekranı

Resim 3 SenEDIT Çalışmaya Hazır Mesajı

2.3.

Kurulumu Kaldırma
SenEDIT kurulduktan sonra, SenEDIT klasörü içerisinde bulunan ve
kurulumun kaldırılmasını sağlayan “kaldır” (uninstall) dosyası çift
tıklanmak suretiyle çalıştırılarak veya kullanılan Windows® un denetim
masası altındaki program ekle/kaldır seçenekleri kullanılarak SenEDIT
kolayca kaldırılabilir.
SenEDITin kaldırılması esnasında, SenEDITin kurulumu aşamasında
otomatik olarak açılan ve kullanıcının belgelerinin ve yedeklerinin
bulunduğu klasör de kaldırılacaktır. Bu nedenle, SenEDIT ile ilgili işler
eğer tekrar kullanılmak isteniyor ise, SenEDIT kaldırılmadan önce 4.9.
veya 5.3. de açıklanan seçenekler kullanılarak uygun bir yere
saklanmalıdır.
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3.
3.1.

BAŞLARKEN
Kullanıcı Arayüzü
SenEDIT, kolay ve hızlı kullanılabilen bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Resim 4: SenEDIT Arayüzü (Giriş Penceresi)

SenEDIT her açılışta, (sağ üst kısımda bulunan Yardım düğmesini gösterir)
balon resmi kırmızı (

) olarak gelecektir. Bu, SenEDIT yardımcısının açık

olmadığı anlamını taşımaktadır. Bu resmin üzerine fare ile tıkladığınız
zaman balon resmi yeşil (

) konumuna gelecek ve imleci (cursor) ekran

üzerinde gezdirdikçe, yardım alabileceğiniz kısımlarda otomatik
açıklamalar belirerek ve yardım almanız sağlanacaktır.
İlk kez SenEDIT kullanan kullanıcılara SenEDIT boş bir senaryo sayfası
getirecek ve otomatik olarak senaryo yardımcısını çalıştıracaktır.
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Resim 5: Senaryo Sayfası

Senaryoyu girdiğiniz (Senaryo Sayfası) bölümde, sağ üst köşede, Yardım
resminin yanında bir de ampul resmi belirecektir. Bu resmin gördüğü
işleve kısaca ‘Senaryo Yardımcısı’ diyoruz.
Senaryo yardımcısı, bir senaryo yazarken, üzerinde bulunduğunuz
paragrafta basabileceğiniz Kısayol tuşları ile neler yapabileceğiniz
hakkında size otomatik olarak yardımcı olan bir araçtır.
Bu ampul (resim olarak) yanık iken (
olacak, sönük iken (

) senaryo yardımcısı size yardımcı

) yardım mesajlarını göstermeyecektir. Senaryo

yardımcısının üzerine tıklamak suretiyle yardım imkânı açılıp,
kapatılabilir.
SenEDITin açılış sayfasında (Genel) bulunan “Temalar” isimli galeri,
kullanıcının seçebileceği temaları içermektedir.
3.2.

Dil Seçenekleri
SenEDIT Türkçe’nin yanısıra, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Çince, Hintçe, Brezilya Portekizcesi ve Japonca
dillerinde de çalışabilen bir yazılımdır.
Senaristlerin alışkın oldukları jargon ile yazdıkları senaryonun dili farklı
olabilir. Örneğin Türkçemize henüz yerleşmemiş olan bazı ifadeler
nedeniyle, kullanıcı arayüzü, komutlar ve yardım ekranları İngilizce
dilinde olabiliyorken, senaryo, Türkçe dilinde olabilir. Bunun tam tersi,
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tüm menü ve kullanıcı Arayüzü ifadeleri Türkçe olduğu halde, yazdığınız
senaryonun dili İngilizce veya Fransızca olabilir.
İşte bu nedenle SenEDITin, dil seçeneği Kullanıcı Arayüz Dili (ilerleyen
bölümlerde 13.1.’de detaylı olarak ele alınmıştır) ve Senaryo Dili (ilerleyen
bölümlerde 5.20.’de detaylı olarak ele alınmıştır) olarak iki ayrı
fonksiyonda çalışmaktadır.
3.3.

Kullanıcı Kılavuzunda Uygulanan Yazım kuralları
Bu belgenin yazımında, normal metin, madde / resim numaralarının ve
başlıklarının metin rengi olarak (atıfta bulunulan maddeler ve resimler de
dâhil olmak üzere) siyah, ilgili maddenin kullanılması mümkün olan lisans
tipini göstermek için koyu gri üzerine beyaz, ilgili maddenin kullanılması
mümkün olmayan lisans tipini göstermek için gri üzerine beyaz, kısayol
tuşlarını gösteren ifadeler de [ ] arasında SİYAH VE BÜYÜK HARFLE
yazılarak gösterilmiştir.
Ayrıca her maddenin sol baş tarafına da, - varsa – ilgili maddede
açıklanan işleve ait olan SenEDITte kullanılan görsel (icon) gösterilmiştir.
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4.

GENEL
Bu sayfada senaryonun,


Adı



Senaristinin adı



Oluşturulma tarihi



Son güncelleme tarihi



Sayfa sayısı



Sayfa uzunluğu



Kelime sayısı ve



Sahne sayısı

bilgilerinin bulunduğu, ‘Senaryolar Tablosu’ olarak adlandırılmış bir tablo
bulunmaktadır. SenEDITi ilk kez kullandığınız zaman, herhangi bir
senaryo olmadığı için bu tablo görünmeyecektir.
Bu tablo; yukarıda ifade edilen başlıklara tıklamak suretiyle,
sıralanabilmektedir. İlk tıklamada, tıklanan sütun küçükten büyüğe, aynı
sütun tekrar tıklanırsa, büyükten küçüğe sıralama yapılacaktır.
Bu sayede (örneğin) en fazla sahnesi olan veya en kısa senaryo gibi bazı
temel bilgiler edinilebilecektir.
Tablonun sayfa sayısı ve sayfa uzunluğu sütunlarındaki değerlerin ne
anlama geldiği, 7.’de anlatılmıştır.
4.1.

Yeni
T

[CTRL + INS]
S

P

D

Yeni bir senaryo yazmaya başlamak için bu düğme kullanılır. Bu düğme
tıklandığı zaman SenEDIT yeni bir senaryo oluşturarak Senaryo Sayfasına
geçecek ve Resim 5’de gösterildiği gibi bir sayfa açacaktır.
Yeni bir senaryo oluşturulurken kullanılacak standart Sahne Başlığı
deseni, 13.6.’da belirtilmiş olan Şablon tarafından kullanılan Sahne Başlığı
olacaktır.
Üzerinde çalışılan bir senaryo saklanıncaya kadar SenEDIT tarafından
geçici biryerde tutulmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız senaryoyu
saklamaktan vazgeçerseniz veya saklamadan yazılımı kapatırsanız,
yaptığınız çalışmalar tekrar erişilmesi mümkün olmayacak şekilde yok
olacaktır. Bir senaryonun ilk kez saklanmasının nasıl gerçekleşeceği
4.4.’de anlatılmıştır.
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4.2.

Aç

[CTRL + SPACE]
T

S

P

D

Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı yön
tuşları kullanılarak) seçildikten sonra bu düğmeye basılarak veya açmak
istediğimiz senaryo üzerinde fare ile çift tıklamak suretiyle açılır ve
Senaryo Sayfasına geçiş sağlanır.
Her senaryonun sadece SenEDIT tarafından kullanılan, kullanıcılara
görünmeyen ve kullanıcıların erişmesi gerekmeyen, kendisine özgü ve
SenEDIT tarafından bilinen bir klasörde saklanmakta olan bazı ek
dosyaları vardır. SenEDIT, açmak istediğiniz senaryoyu açarken, bu
dosyalardan herhangi birisine erişemez ise kullanıcıya mesaj verecek ve
senaryoyu açmayacaktır. Bu dosyaları eksik olan; bir başka deyişle
açılması mümkün olmayan senaryolar, bu tablo üzerinde kırmızı renkli
yazı tipi ile gösterilmiştir.
Bir senaryo açıldığı zaman, imleç (cursor) en son kalınan yere otomatik
olarak gidecektir.
4.3.

İstatistikler
T

S

P

D

Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı yön
tuşları kullanılarak) seçildikten sonra bu düğmeye basılarak istatistiksel
bilgi alınması sağlanır.
Senaryo istatistikleri, yazılan senaryodaki tüm sahneler, mekânlar,
karakterler, sesler, sahnelerin ortam bilgileri (iç, dış, iç-dış), karakterlerin
cinsiyet bilgileri, sahnelerin renklerine göre adlandırılmış tipleri ( de
detaylı olarak açıklanmıştır), diyalog süresi veya sayfa uzunluğuna göre
sahnelerin uzunlukları hakkında detaylı bilgiler içermektedir.
Senaryo İstatistikleri, ayrı bir pencere olarak açılacak ve eğer kullanıcı
isterse bu istatistikleri ‘.xls’ veya ‘.pdf’ deseninde saklayabilecektir.
Saklanan senaryo istatistikleri adeta bir Microsoft Excell® veya Adobe
Acrobat® dosyası olarak kullanılabilecektir.
Senaryo istatistiklerinin içeriği Resim 6’da verilmiştir.
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Resim 6 Senaryo İstatistikleri
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4.4.

Senaryo Bilgileri
T

S

P

[SHIFT + INS]
D

Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı yön
tuşları kullanılarak) seçildikten sonra bu düğmeye basılarak senaryo
bilgileri güncellenebilir.
Senaryo bilgilerinde kullanılan Sahne Tipleri, renklendirilmiş olup, sahne
tiplerinin isimlendirilmesi kullanıcıya bırakılmıştır.
Sahne tiplerinin isimleri her senaryo için ayrı ayrı kullanılmaktadır. Bu
sayede, diğer SenEDIT kullanıcılarından ‘Dışarıdan Dosya Al’ seçeneği ile
aldığınız SenEDIT senaryolarında, ilgili kullanıcının sizden daha farklı
sahne tipi kullanması halinde hangi renklerin hangi tipler için kullanıldığı
kolayca tespit edilebilecektir.
Sahne tiplerinin isimlendirilmesinde kullanıcı özgür bırakılmış olsa da,
birden fazla renge aynı sahne tipi adının verilip, verilmediği ayrıca kontrol
edilmemiştir. Bu durumda olan sahne tipleri, özellikle sahne grafiğinde
büyük zorluklar yaratacağı için kullanıcıların her renk için farklı bir isim
kullanmasında yarar vardır.
Tarih alanında görülen bilgi, senaryonun yazılmaya başlandığı tarih olup,
Senaryolar Tablosu’ndaki ‘Oluşturulma Tarihi’ ile aynı anlamı
taşımaktadır. Senaryo üzerinde yapılan herbir çalışmaya ilişkin ayrıca tarih
damgası tutulmakta ve bu bilgi de Senaryolar Tablosu’nda ‘Son
Güncelleme Tarihi’ başlığı altında verilmektedir.
Öte yandan, ‘Türü’ başlığı altında 25 çeşit film türü sıralanmaktadır.
Yazılan senaryonun bu türlerin herhangi birisine uygun olmaması halinde
‘Belirsiz’ seçeneğinin kullanılmasını tavsiye ederiz.
SenEDIT tarafından kullanılan film türleri şunlardır:


Aksiyon



Macera



Animasyon



Müzikal



Belgesel



Otobiyografi



Bilim Kurgu



Müzik



Biyografi



Gösteri



Dram



Polisiye



Fantastik



Romantik



Gerilim



Romantik Komedi



Gizem



Savaş



Kısa Metraj



Spor



Komedi



Tarihi



Korku



VahsiBatı



Gerilim



Belirsiz
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Sakla ve çık düğmesine basarak senaryo saklanır.

Resim 7 Senaryo Bilgileri Ekranı

4.5.

Yedeklerden Geri Yükle
T

S

P

D

SenEDIT senaryoları her açılışta ve her saklanışta, SenEDIT tarafından
bilinen, özel bir klasörde otomatik olarak yedeklenmektedir.
En fazla 30 yedek dosyasının saklanabildiği bu özellik sayesinde kullanıcı,
daha önce yaptığı çalışmalara geri dönebilmektedir. En fazla kaç yedek
dosyasının saklanacağı, 13.13.’de ve ayrıca yedekleme esnasında resim ve
ses dosyalarının da yedeklenip, yedeklenmeyeceği hususu 13.14.’de
açıklanmıştır.
Kullanıcı, Resim 8’de gösterildiği gibi listelenmiş olan yedek
dosyalarından, zaman damgalarına bakarak hangi çalışmayı geri yükleyip,
yüklemeyeceğini seçecektir.
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Kullanıcı arzu ederse, yedek dosyalarının bir kısmını veya tamamını
silebilir.
Kullanıcının geri yükleyeceği senaryo, mevcut senaryonun son halini
etkilemeyecek, ayrı bir senaryo olarak geri yüklenecektir.
Bunun en önemli nedeni; bir taraftan mevcut senaryonun üzerine başka
bir senaryo yazarak mevcut senaryonun bozulması engellenirken, diğer
taraftan da 4.10.‘da açıklanan şekilde senaryolar arasında sahne
kopyalama ve/veya taşıma sayesinde üzerinde çalışılan senaryonun eski
sürümlerinde kullanılan bazı sahneleri yeniden yazmak yerine
alabilmektir.

Resim 8 Yedeklerden Geri Yükle Ekranı

- 16/88 -

4.6.

Sil
T

[CTRL + DEL]
S

P

D

Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı yön
tuşları kullanılarak) seçildikten sonra bu düğmeye basılarak senaryo
silinebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, silinen bir senaryonun
tüm yedeklerinin de silineceğidir. Bir başka ifadeyle, bir senaryoyu silmek,
o senaryoya ait, geçmişte yapılan işler de dâhil olmak üzere tüm bilgileri
silmek anlamına gelecektir.
Senaryolar, veritabanında saklandıkları için, silinen bir senaryoya daha
sonra erişmek veya kurtatılmasını (recover) sağlamak mümkün
olmayacaktır. Bu nedenle bir senaryo silmeden önce çok dikkatli karar
verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
4.7.

Filmin Şablonu
T

S

P

D

SenEDIT, farklı şablonların dinamik olarak kullanılabildiği bir senarist
editörüdür.
Bilindiği gibi dünyada genel olarak iki şablon benimsenmektedir.
Bunlardan biri, bizim Hollywood olarak adlandırdığımız Uluslararası
Şablon iken, diğeri de Fransız Şablonu olarak bilinen şablondur.
Bu şablonlar ile ilgili detay bilgiler, 12.’de verilmiştir.
Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı yön
tuşları kullanılarak) seçildiği zaman, söz konusu senaryonun geliştirildiği
şablon bilgisi, şerit menü üzerindeki ‘Filmin Şablonu’ isimli düğmede
belirecektir. ‘Filmin Şablonu’ ifadesinin hemen yanında görünen aşağı oka
basarak açılacak listeden seçim yapmak suretiyle senaryonun şablonu
değiştirilebilecektir.
Bu değişiklik, senaryonun sahne ve sayfa sayısına bağlı olarak dakila(lar)
mertebesinde otomatik olarak gerçekleşebilecektir.
Öte yandan, senaryo şablonunun sadece yazım aşamasında farklı
olmasının gerektiği durumlarda, şablonu değiştirmek yerine 9.4.’de
açıklanan yöntemin kullanılması daha doğru olacaktır.
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4.8.

Dışardan Dosya Al
T

S

P

[CTRL + I]

D

SenEDITin açılış sayfasında (Genel) herhangi bir zamanda bu düğmeye
basılarak Resim 9’da gösterilen pencereden, alınacak SenEDIT dosyası
seçilecektir. SenEDIT, sadece ve sadece SenEDIT tarafından ve detayları
4.9.’da verilen ‘Dışarı Dosya Ver’ seçeneği ile dışarı verilmiş (export
edilmiş) dosyaları dışarıdan alabilir (import). Bunun dışındaki dosyalar
SenEDIT tarafından geçerli bir dosya olarak tanınmamaktadır.
Öte yandan, SenEDIT ile dışarı verilmiş (export edilmiş) dosyalar ‘.zip’
deseninde olmasına rağmen, başkaca zip açıcılar tarafından açılması
(pratik olarak) mümkün değildir. SenEDIT dışında, başkaca zip okuyucular
veya zip açıcılar tarafından okunarak açılması için; SenEDITin koruma
algoritmasının çözülmesi, bu algoritmanın çözülebilmesi için de çok özel
çabalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Dışarıdan alınan dosyalar, senaryo isminin başına ‘I_’ ifadesi eklenmiş bir
şekilde ve 4.’de anlatılan bilgi alanları ile birlikte Senaryolar Tablosu’nda
görünecektir. Bu senaryolar da 4.2.’de anlatılan şekilde açılarak çalışmaya
başlanabilir.

Resim 9 Dışarıdan Dosya Al Ekranı

SenEDIT tarafından ‘Dışarı Dosya Ver’ seçeneği kullanılarak
hazırlanmamış bir dosyanın SenEDITe alınması ile ilgili konular 4.11.’de
anlatılmıştır.
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4.9.

Dışarı Dosya Ver
T

S

P

[CTRL + E]
D

SenEDIT ile geliştirilen senaryolar, bu seçenek ile dışarı verilerek (export
edilerek) başkaca SenEDIT kullanıcıları ile paylaşılması mümkün
olabilmektedir.
SenEDIT dosyaları, başka taraflarla iki şekilde paylaşılabilir. Bunlardan ilki,
9.’da açıklandığı şekliyle yazdırılmış olan ‘.doc’ veya ‘.pdf’ dosyası
muhatabına gönderilerek paylaşım sağlanabilir. Bu durumda, ilgili kişi,
SenEDIT yazılımı kullanmaya ihtiyaç duymaksızın, kendisine gönderilen
bilgiler çerçevesinde senaryo hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
Örneğin, bu kişiye karakter veya mekân istatistikleri gönderilmemiş ise,
ilgili kişi senaryoda rol alan karakterler veya kullanılan mekânlar hakkında
istatistiksel bilgiye sahip olmayacaktır.
Ancak, Senaryolar Tablosu üzerindeki bir senaryo (fare veya aşağı/yukarı
yön tuşları kullanılarak) seçildikten sonra bu düğmeye basmak suretiyle
dışarı verilerek (export edilerek) paylaşılırsa, karşıdaki kişinin de
muhakkak SenEDIT kullanıyor olması gerekecektir. İlgili kişi, kendisine
gönderilen SenEDIT dosyasını 4.8.’de açıklandığı şekilde dışardan alarak
(import ederek), kendisine gönderilmiş olan bilgi setinin sağladığı tüm
bilgilere erişmek suretiyle kullanabilecektir. Bir başka ifadeyle (kullandığı
sürüm izin veriyor ise) istatistikler alabilecek veya çekim senaryosu
oluşturabilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: şayet senaryonuzun
SenEDITin istatistiksel veya analize dayalı fonksiyonlarının da kullanılarak
incelenmesi ve/veya geliştirilmesini istiyorsanız (muhatabınızda da
SenEDIT kurulumu var ise) ‘Dışarı Dosya Ver’ seçeneği ile senaryonuzu
dışarı vererek gönderiniz.
Ancak, senaryonuzun belli bir kısmını paylaşmak istiyorsanız; örneğin
9.7.’da anlatılan filtreler kullanılarak senaryonuzun filtrelenmiş halini;
üstelik belli bir kısmını kapatarak (örneğin 9.’da anlatıldığı gibi diyalogları
içermeden) paylaşmak istiyorsanız o halde ‘Dışarı Dosya Ver’ seçeneği
yerine 9.’da anlatılan ‘Yazdır’ seçeneğini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus da dışarı dosya verirken
resim ve ses dosyalarının da verilip, verilmeyeceğidir. Bu konu 13.4.’de
detaylı olarak ele alınmıştır.
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Bu seçenek, sadece senaryo paylaşmak için değil, senaryolarınızı
yedeklemek maksadıyla da kullanılabilir. Pekçok SenEDIT kullanıcısı,
senaryolarını periyodik olarak bu seçenek ile dışarı vererek
yedeklemektedirler.
4.10.

Senaryoları Birleştir
T

S

P

D

Senaryolar Tablosunda, birden çok senaryonun bulunduğu hâllerde etkin
olan, onun dışında etkinleşmemiş (disable) olan bu düğmeye basılarak
birden çok senaryo birleştirilebilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi, ilk
olarak birleştirilecek iki senaryo seçilecektir.

Resim 10 Senaryo Birleştirme Ekranı

Bu ekranda ‘İçine sahne kopyalanacak/taşınacak hedef senaryo’ başlığının
karşısındaki listeden, sahnelerin konacağı uygun senaryo seçilir. Hemen
altında bulunan ‘Kopyalanacak/taşınacak sahnelerin seçileceği kaynak
senaryo’ başlığının karşısındaki listeden de diğer uygun senaryo seçilir.
Bu senaryolar seçilirken, daha önce çekim senaryosu hazırlanmış olan
senaryolarla çalışmak engellenecektir. Zira daha önce çekim senaryosu
hazırlanmış bir senaryonun içine sahne taşımak veya kopyalamak veya
içinden sahne taşımak gibi eylemler özgün senaryo ile çekim senaryosu
arasında fark yaratacaktır ki bu da hiç istenmeyen bir durumdur.
Heriki senaryonun da seçilmesiyle birlikte ekranın alt kısmı iki parçaya
ayrılacak ve sol tarafta hedef, sağ tarafta da kaynak senaryonun; 5.11.’de
anlatılan sahne kartları görünecektir.
Bu sahne kartlarının ve sahne kartlarının hemen solunda görünen
düğmelerin ne şekilde kullanılabileceği 10.’da detaylı bir şekilde
anlatılmıştır.
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Sağ taraftaki sahne kartlarından herhangi bir tanesi fare ile tutularak, sol
tarafta, uygun olan sahnenin üzerine bırakıldığında sağ taraftaki kaynak
senaryoda seçilen sahne, sol taraftaki hedef senaryoda üzerine bırakılan
sahnenin önüne kopyalanacak veya taşınacaktır.
Bu işlem yapılırken, diğer elimizle CTRL tuşuna basarak bu işlemi
gerçekleştirirsek kopyalama, SHIFT tuşuna basarak gerçekleştirirsek de
taşıma işlemi gerçekleşecektir.
Fareyi bıraktığımız zaman, tuttuğunuz sahnenin, bıraktığınız sahnenin
önüne kopyalanacağını/taşınacağını teklif eden bir pencere açacaktır. Bu
pencere üzerinden yapmak istediğiniz işlemi (örneğin CTRL tuşu ile
birlikte sürükleyerek bıraktığınız için kopyalama seçmiş olabilirsiniz)
değiştirerek gerçekleştirebilecek veya iptal edebilecek veya seçtiğiniz
şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Kopyalama ve/veya taşıma işlemlerinde kaynak dosyada olduğu halde
hedef dosyada olmayan mekân, karakter, ses ve benzeri bileşenler, hedef
senaryo için otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Ancak, iki farklı senaryoda, aynı isimde ve fakat farklı iki karakter veya
mekân veya benzeri bileşen olması durumunda, bu bilgilerin ayrı
karakterler veya ayrı mekânlar olduğu SenEDIT tarafından
anlaşılamayacağı için; bu kapsamdaki bilgiler hedef dosyada ayrıca
oluşturulmamaktadır.
Kopyalama işlemi ile taşıma işlemi arasındaki temel fark, kopyalanan
sahnenin, kaynak senaryo içinde muhafaza edilmesi; şayet taşınıyor ise
kaynak dosyadan silinmesi şeklindedir.
Bir başka önemli husus, kopyalama veya taşıma işleminin sadece sağdan,
sola doğru gerçekleşebilmesidir. Bu nedenle, gereken durumlarda
kopyalama veya taşımanın yönünü değiştirmek için ekranın sol üst
kısmında bulunan

düğmesine basarak hedef senaryoyu kaynak,

kaynak senaryoyu da hedef senaryo haline getirebilirsiniz.
Çok sayıda senaristin çalıştığı projelerde, çok sayıdaki senaristin ayrı ayrı
yazdıkları senaryoların birleştirilmesi maksadıyla kullanılan bu seçenek
sayesinde daha hızlı ve hatasız senaryolar üretilebilmektedir. Öte yandan,
tredman yazarlarının sesli not alarak, birden çok senariste gönderdiği
(böldüğü) işler de aynı yaklaşımla birleştirilerek kullanılabilmektedir.
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İşlemlerin tamamlanması ile birlikte

düğmesine basarak Genel

sayfasına geçilebilir.
4.11.

Dönüştür
T

S

P

D

Daha önce başkaca senarist editörleri kullandıktan sonra SenEDIT
kullanmaya başlayanlar başta gelmek üzere; tüm SenEDIT kullanıcıları için
çok önemli bir fonksiyon olan bu işlem başka ortamlarda (örneğin
Microsoft® Word kullanılarak) yazılan senaryoların SenEDIT senaryosuna
dönüştütülmesi maksadıyla kullanılır.
Dönüştürme işleminin seçilmesiyle birlikte, dönüştürme işini
gerçekleştirecek ekranda aşağıda verilen açıklamalar kullanıcıya
hatırlatılır.
Bu sihirbaz ile başkaca senarist editörleri veya yazılımlar kullanılarak hazırlanmış olan;
‘.doc’ veya ‘.docx’ veya ‘.rtf’ desenindeki senaryo dosyalarının SenEDIT senaryosu haline
dönüştürülmesi sağlanmaktadır.
Bu işlemin gerçekleşebilmesi için kullanmakta olduğunuz sihirbaz size adım adım yardımcı
olacak ve dönüştürme işlemini yapmaya başlamadan önce ihtiyacımız olan bilgileri
toplayacaktır.
1. Adım: Hangi Dosyayı Dönüştüreceğiz?
Dönüştürülecek senaryo dosyasını seçmenizi isteyeceğiz. Bu dosyanın muhakkak ‘.doc’
veya ‘.docx’ veya ‘.rtf’ deseninde olması gerekmektedir. Ayrıca, bu desende olduğu halde,
içeriği senaryo deseninde (sahne başlığı, karakter, diyalog ve benzeri) olmayan dosyaların
dönüştürülmesi başarısız olacaktır.
2. Adım: Dönüştürülecek dosyadaki senaryonun ve sahne başlığının deseni
nasıl? Yeni senaryo dosyası hangi özelliklere sahip olacak?
Bu adımda, seçmiş olduğunuz senaryo dosyasında kullanılan bazı standart bilgileri
vermenizi isteyeceğiz. Bunlar:
Sahne Başlığı
Sahne başlığının sahne numarası içerip, içermediği, sahne numarasından
sonra herhangi bir ayraç (örneğin ‘.’ ve tab gibi) içerip içermediği, sahne
numarasından önce bir sahne etiketi (örneğin ‘S:’ veya ‘Sahne’ gibi)
kullanılıp, kullanılmadığı, sahne başlığını oluşturan zaman, mekân, ortam
bilgilerinin dizilişi ve bu bilgiler arasında kullanılan ayraçları bize tanıtmanız
gerekecek.
Bu bilgileri tanıtırken, seçmiş olduğunuz dosyanın üzerinde, fare yardımıyla
ilgili kısımları boyadıktan sonra farenin sağ düğmesine basarak çıkan
menüden yapacağınız seçim ile tanıtmanız gerekecek. Örneğin, sahne
numarası ile sahne numarasından sonra gelen ilk karaktere kadar olan kısmı
boyayıp, farenin sağ düşmesine basarak, çıkan menüden “Sahne
numarasından sonraki ayraç” seçeneğini işaretleyerek, sahne
numaralarından sonra (varsa) kullanılan ayracı öğrenmemizi sağlayacaksınız.
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Benzer şekilde, birinci blok ile ikinci blok arasındaki ayracı, ikinci blok ile
üçüncü blok arasında ayracı, varsa sahne etiketini girmenizi isteyeceğiz. Bu
bilgileri yanlış seçmeniz halinde, yukarıda anlatıldığı gibi, tekrar seçebilirsiniz.
Son seçiminiz bizim için geçerli olacaktır.
Karakter adı ile diyaloğun aynı satırda olması halinde, SenEDIT
dönüştürme işi başarısız olacaktır. Bu nedenle, dönüştürme işine
başlamadan önce, karakter ile diyalog paragraflarını birbirinden ayırarak,
önce karakter, daha sonra da diyalog gelecek halde yeniden düzenlemeniz
gerekecektir. Bu düzenlemeyi yaparken, Microsoft® Office-Word ürününde
kullanılmakta olan paragraf stillerinden yararlanarak karakterleri ayrı,
diyalogları ayrı paragraf stili haline getirmenizi şiddetle öneririz.
Önemli bir husus, dönüştüreceğiniz belgede, her sahne başlığından
sonra sahne karakterlerini içeren sahne karakterleri listesi var ise,
bu satırları silmeniz gerekecektir. Zira SenEDIT, dönüştürme esnasında
bu satırları ayrı ayrı tespit ederek, işleyecektir.
Dönüştürülecek Dosyadaki Senaryonun Dili
Dönüştüreceğiniz dosyada kullanılan dili seçmenizi isteyeceğiz. Buna göre İÇ,
DIŞ veya İÇ-DIŞ gibi ortam bilgilerini veya GÜN, AKŞAM gibi zaman bilgilerini
nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Dönüştüreceğiniz senaryonun dilini girdikten sonra alt kısımda beliren Ortam
ve Zaman bilgilerini de kontrol ederek gerekenleri değiştirmenizi isteyeceğiz.
Örneğin dönüştüreceğiniz senaryonun dili Türkçe olduğu halde, ortam
ve/veya zaman bilgilerinde Türkçe Karakter kullanılamamış olabilir (IC, DIS,
AKSAM veya GECE YARİSİ gibi).
Yeni Senaryonun Adı
Yeni senaryonun adını size öneriyor olacağız. Senaryo adını dilediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz.
Yeni Senaryonun Şablonu
Dönüştüreceğiniz senaryonun yeni şablonu daima Hollywood olacaktır.
Dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra, Genel sayfasındaki özellikleri
kullanarak dönüştürdüğünüz filmin şablonunu değiştirebilirsiniz.
3. Adım: Bilgileri topladık, dönüşümü nasıl yapacağız?
Bu adımda, topladığımız bilgilerden hareketle dönüşümü nasıl gerçekleştireceğimiz
hakkında size detaylı bilgi vereceğiz.
4. Adım: Dönüştürülecek dosyadaki paragrafların işaretlenmesi
Bu adımda, dönüştürülecek dosyanın her bir paragrafının SenEDIT tarafından kullanılan
paragraf tiplerine göre işaretlemenizi isteyeceğiz. Bu konudaki detaylı bilgi ilerleyen
adımlarda verilecektir.
5. Adım: Dönüşüm
Bu adımda, dönüşüm gerçekleştirilecektir. Dönüşüm gerçekleştirilirken, daha önceki
adımlarda verdiğiniz sahne başlığı bilgilerine aykırı düşen veya uyumsuz olan bilgiler tespit
edilir ise ekranda belirerek, orada karar vermeniz istenecektir. Dönüşüm tamamlandıktan
sonra, dönüşümün tamamlandığı bildirilecek ve ayrıca yeni senaryo dosyası hakkında özet

- 23/88 -

bilgi verilecektir. Dönüşüm, dönüştüreceğiniz senaryonun, sahne, karakter, ses ve mekân
sayısına göre zaman alabilir. Ayrıca, dönüşüm esnasında dönüştürülecek dosya üzerinde
herhangi bir işlem yapılmayacağı için dönüştürülecek dosya bozulmayacaktır.

Lütfen unutmayınız, 2. Adım’da belirtilen bilgi toplama aşamasında verdiğiniz
bilgiler ile dönüştüreceğiniz dosyanın sahip olduğu bilgiler tutarsız veya eksik
ise, dönüşüm işimiz yarım kalacak veya gerçekleşemeyecektir.

SenEDIT, kullanıcının dönüştürülecek senaryo dosyasını seçmesinden
sonra, Resim 11’de gösterildiği gibi bu senaryo dosyasına ait bazı bilgiler
toplamaya başlar.

Resim 11 Dönüştürme Ekranı

Bu senaryodaki sahne başlığı incelendiği zaman:


Sahne Numarası Seçenekleri: (ikinci sıradaki seçenek) Sahne numaraları solda,



Sahne Başlığı Seçenekleri: (Birinci sıradaki seçenek) Ali’nin Evi / İç / Gün,



Sahne Etiketi: SAHNE



Sahne Numarasından sonraki ayraç: (üç veya dört tane) boşluk karakteri



Birinci bölüm ile ikinci bölüm arasındaki ayraç:/



İkinci bölüm ile üçüncü bölüm arasındaki ayraç:/

- 24/88 -



Çevrilecek olan senaryonun dili: Türkçe

şeklinde olacaktır.
Sahne numarası ve sahnede kullanılan ayraçlar, sahne başlığının olduğu
satırdaki ilgili bölüm fare ile boyandıktan sonra, farenin sağ düğmesine
tıklamak suretiyle açılacak menü üzerinden de seçilebilir. Resim 12.’de
gösterilen bu özellik sayesinde, kullanıcının daha kolay ve hızlı bilgi girişi
sağlanır

Resim 12 Sahne Başlığı Yapısı Seçim Menüsü

Bu ekran üzerindeki işlemler de tamamlandıktan sonra, kullanıcıya
aşağıdaki mesaj verilir ve dönüştürme işinin başlamaya hazır olduğu
duyurulur.
İleri düğmesine basarak geçeceğiniz sayfada size, dönüştürmek üzere seçtiğiniz belgeyi
göstereceğiz. Fare veya yön tuşları kullanarak üzerine geleceğiniz paragraf ve bu
paragrafa benzeyen tüm paragraflar, şerit menüden veya farenin sağ tuşuna basarak
çıkan menüden seçeceğiniz paragraf tipine otomatik olarak dönüşecek, dönüşen
paragrafın arkası pembe rengini alacaktır.
Benzer paragraflar dönüştürülebileceği gibi, fare ile boyamak suretiyle seçilen (sadece
seçili kısım) da dönüştürülebilmektedir. Ancak, işlemlerin paragraf bazında yürütülmesi
şart olduğu için, bir paragraf içindeki tek kelimeyi seçmiş olsanız dahi, tüm paragrafın
seçildiği varsayılarak sadece o paragraf dönüştürülecektir.
Dönüştürdüğünüz paragraf eğer Tredman Notu olarak dönüştürülüyor ise bu durumda
arkası açık sarı rengini alacak ve dönüşümden sonra SenEDIT Tredman Notu olarak
görüneceği için ilgili paragraf sahneden çıkarılacaktır.
Paragraf dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra, imleç (cursor veya caret) dönüşümü
yapılmamış ilk paragrafa otomatik olarak gelecektir. Bu arada, ekranın sağ altında
görünen işlem barı (progress bar) dönüştürülmesi gereken paragrafların, hangi oranda
dönüştüğü bilgisini verecektir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi “benzer paragraf” kavramı, dönüştürme fonksiyonunun en
önemli işlemlerinden birisidir. Microsoft® Office-Word ürününde kullanılmakta olan
paragraf stilleri üzerine kurulmuş olan dönüştürme işlemine başlamadan önce bu konuda
bilgili olmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde, dönüştüreceğiniz belgedeki paragraflardan
benzer olanlarını aynı stile çevirdikten sonra SenEDIT dönüştürme işine başlamanız
kaçınılmaz olacaktır.
CTRL + S tuşuna veya “Dönüştür” düğmesine basarak dönüştürme işleminin
başlayabailmesi için, tüm paragrafların dönüştürülmesinin bitmiş olması şarttır. Tüm
paragrafların dönüştürme işi tamamlandığında SenEDIT size, dönüştürmeye başlayıp,
başlamayacağını ayrıca soracaktır.
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Yukarıda bahsedilen işlemleri yaparken, paragraf silebilir, yeni paragraf ekleyebilirsiniz.
Öte yandan, üzülerek ifade ediyoruz ki, dönüştüreceğiniz belgede (kullanılmış ise) ‘Apar
Ses’ ve/veya ‘Dış Ses’ veya sahne seslerindeki süreklilik özellikleri dönüştürme işleminden
sonra yeni senaryoya aynı haliyle yansımayabilir. Bu nedenle, ‘Apar Ses’, ‘Dış Ses’ veya
süreklilik gösteren sahne seslerinin yeni senaryoda kontrol edilmesinde yarar vardır.
Senaryo üzerinde gereken dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra SenEDIT,
gerçekleştirdiği bir analiz ile ‘(Devamla)’ ibarelerini tespit etmektedir. Ancak (nadiren de
olsa) bu işlemin gerçekleşmediği paragraflar olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle
dönüştürme tamamlandıktan sonra paragrafların bu açıdan da gözden geçirilmesinde
yarar vardır.
Önemli bir husus, dönüştüreceğiniz belgede, her sahne başlığından sonra
sahne karakterlerini içeren sahne karakterleri listesi var ise, bu satırları
silmeniz gerekecektir. Bu satırları, dönüştürme işlemine başlamadan önce tek tek
silebileceğiniz gibi, dönüştürme işlemi esnasında (her paragraf dönüşümünden sonra,
dönüştürülmemiş paragraf otomatik olarak seçildiği için) elle yapabilirsiniz. Bu sayede,
hangi satırların sahne karakterlerini içerdiğini aramanıza gerek kalmayacaktır.
Bütünlüğü sağlayabilmek için, Undo (CTRL + Z) seçeneği sadece son yapılan işlem için
geçerli olup, geriye doğru çalışmamaktadır. Örneğin: bir paragraf üzerindeyken, CTRL + A
tuşlarına basarak veya farenin sağ düğmesinden Eylem seçeneğini seçerek veya Şerit
menüden Eylem düğmesine basarak üzerinde bulunduğunuz paragrafı ve üzerinde
bulunduğunuz paragraf ile benzer özelliklere sahip tüm paragrafları eylem haline getirmiş
olun. SenEDIT, dönüşümü yapılmamış (arkası pembe veya açık sarı olmayan) ilk paragrafı
otomatik olarak bulup seçecektir. Bu paragrafın üzerindeyken de CTRL + INS tuşuna
basarak veya farenin sağ düğmesinden Sahne Başlığı seçeneğini seçerek veya Şerit
menüden Sahne Başlığı düğmesine basarak sahne başlığı haline getiriniz. CTRL + Z
tuşuna bastığınızda, sahne başlığı haline getirdiğiniz tüm paragraflar, sahne başlığı haline
gelmeden önceki haline geri dönecektir. Ancak, tekrar CTRL + Z tuşuna basarsanız,
yazılım hiçbirşey yapmayacak; bir başka deyişle daha önce Eylem haline getirdiğiniz
paragrafları, eylem haline gelmeden önceki duruma geri çevirmeyecektir.
Aynı stilde ve fakat iki farklı maksat için kullanılmış paragraflar var ise (örneğin
eylem ve diyalog, stil olarak aynı fakat amaç olarak farklı kullanılmış olabilir) bu durumda
söz konusu paragrafların dönüşümünü yapmadan önce ilgili paragrafı fare ile boyayarak,
sadece o paragrafın dönüşmesini sağlamak gerekecektir.
Bir işlemi yanlış yaptığınızı düşündüğünüz zaman, yanlış yaptığınız işlemi geri almak için
CTRL + Z tuşları da size yardımcı olamıyorsa, Dönüştür penceresini kapatıp, dönüştürme
işine yeniden başlayabilirsiniz.
Kolaylıklar diliyoruz.

Kullanıcı ‘İleri’ düğmesine basarak diğer sayfaya geçince, çevrilecek
senaryo kendisine tekrar gösterilir ve herbir paragrafın işaretlenmesi
istenir. Bu aşamada kullanıcı Resim 13.’de gösterilen düğmelere
basabileceği gibi, Resim 14.’de gösterilen farenin sağ düğmesine
basılarak çıkan menüden seçimler yapabilir veya bu menüdeki kısayol
tuşlarını kullanarak (5.15.’de anlatılan Kısayol tuşları ile aynıdır)
menülerden yardım almadan işlemine devam edebilir.
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Resim 13 Paragraf Tipleri Düğmeleri

Resim 14 Paragraf Tipleri Seçim Menüsü

İşlem gören her bir paragrafın arkası (background) ‘Pembe’ renge
boyanacaktır. Şayet, senaryo üzerindeki metinler fare veya ok tuşları
yardımıyla seçilerek (boyanarak) paragraf değişikliği yapılır ise, gereken
paragraf tipi değişikliği sadece seçilmiş olan (boyanmış) alan üzerinde
gerçekleşecektir.
SenEDIT, her paragraf tipi değiştirme sürecinde, ekrana bir işlem grafiği
(progress bar) göstererek toplam değiştirilmesi gereken paragrafların
yüzde cinsinden kaçının değiştiğini ve o esnada değiştirmekte olduğu
paragraf tiplerinin yüzde cinsinden kaçının değiştirilmekte olduğunu
gösterecektir.
Paragraf tipi değiştirme işlemi tamamlandıkça, imleç (cursor) paragraf tipi
değiştirme işlemi tamamlanmamış ilk paragrafın başında kullanıcıdan
komut beklenecektir.
Tüm paragraf işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcıya dönüştürme
işinin başlayacağı açıklaması yapılarak dönüştürme başlayacaktır.
Dönüştürme işlemi, belge üzerindeki hemen hemen her paragraf için ayrı
ayrı gerçekleşeceğinden, dönüştürülen senaryonun sahne, mekân,
karakter, ses sayısına ve kullandığınız bilgisayar sisteminin gücüne bağlı
olarak zaman alabilir.
Dönüştürme işlemi tamamlandığında, Senaryolar Tablosu güncellenerek,
kullanıcıya bilgi verilecektir.
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5.

SENARYO
Bu sayfaya geçildiği zaman, şayet üzerinde çalıştığınız senaryo için 8.’de
bahsedildiği şekilde bir çekim senaryosu hazırlanmış ise, Resim 15’de
gösterilen pencere ile bir mesaj verilerek senaryo üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Kullanıcı, her defasında bu
mesajı görmemek için isteğe bağlı olarak ‘Bu ekranı bir daha gösterme’
seçeneğini işaretlemek suretiyle mesajları görmemeyi sağlayabilir.

Resim 15 Kilitli Senaryo Bilgi Penceresi

5.1.

Senaryo Bilgileri
T

S

P

D

Bu konudaki detaylı bilgiler 4.4.’de verilmiştir.
5.2.

Sakla
T

[CTRL + S]
S

P

D

Senaryoda yaptığınız tüm değişiklikler (değişiklik öncesi bir hâlin SenEDIT
tarafından otomatik olarak yedeklenmesinden sonra) saklanacaktır.
SenEDIT, senaryo saklama işini sadece üzerinde değişiklik yapılan
sahneler bazında yapmaktadır. Saklama işi gerçekleşirken, saklanan ve
saklanacak sahnelerin sayısına göre yüzde cinsinden kalan işi gösterir bir
işlem grafiği (progress bar) kullanıcıya gösterilmektedir.
Senaryo üzerinde çalışma yaparken başkaca sayfalara (örneğin Yazdır)
geçilmek istendiğinde, (şayet bir değişiklik var ise) önce senaryonun
saklanması gerekecektir.
Öte yandan, bir senaryo ilk kez yazılıyor ise saklanmadan önce, 10.’da
anlatılan Sahneler, 6.’da anlatılan Bilgiler sayfaları görünmeyecektir.
Ayrıca, (uygun lisans kullanılıyor ise) birden fazla sahne içermeyen
senaryolarda 7.’de anlatılan Sahne Grafiği sekmesi de görünmeyecektir.
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5.3.

DOC Sakla
T

S

P

D

Üzerinde çalışılan senaryonun, sadece sahnelerinin olduğu hâlinin
(pencerede açık olan belgenin) ‘.doc’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.doc’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
5.4.

PDF Sakla
T

S

P

D

Üzerinde çalışılan senaryonun, sadece sahnelerinin olduğu hâlinin
(pencerede açık olan belgenin) ‘.pdf’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.pdf’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
5.5.

Yukarıya Sahne Ekle
T

S

P

[CTRL + INS]

D

Üzerinde bulunduğunuz sahnenin üzerine yeni bir sahne açılacaktır.
Açılacak yeni sahnenin ortamı 13.11.’de, zamanı 13.12.’de ve tipi de
13.10.’da anlatıldığı gibi, seçmiş olduğunuz parametrelere dayalı olarak
belirlenecektir.
Yeni bir sahne açıldığı zaman imleç (cursor) açılan sahne başlığının ilk
ögesi üzerinde duracak ve kullanıcının bu alanı doldurması beklenecektir.
Sahne başlığındaki ögelerin yerleşim sıraları, sahne etiketi, bu ögeleri
birbirinden ayıran işaretler ve sahne numarası kullanımı ve değiştirilmesi
ile ilgili detaylar 12.15.’de açıklanmıştır.
Sahne ögeleri arasında TAB veya ENTER tuşuna basarak ilerlenebildiği
gibi, fare ile tıklamak suretiyle de ilerlenebilir.
İmleç (cursor) bir sahne satırının üzerine geldiğinde, bu durum sahne
satırının düzenleneceği anlamına gelmemektedir. Sahne satırını
düzenlemek için, imleç (cursor) sahne satırının üzerindeyken TAB tuşuna
basarak düzenlemeye başlamak gerekir.
İlk kez bir senaryo yazıldığı zaman, sahne başlığı üzerindeki ögelerin
nasıl düzeltilebileceği, otomatik bir yardım ekranıyla kullanıcıya
iletilmektedir. Bu otomatik yardım ekranının kullanım özellikleri 3.1.’de
açıklanmıştır.
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Bir sahne eklendiği zaman, şayet (sağda veya solda veya her iki tarafta da)
sahne numarası kullanılıyor ise sahne numaraları otomatik olarak
değişecektir.
Sahne numaralarının senaryo belgesi veya sahne kartlarında düzgün
görünmemesi halinde, 5.14.’de açıklandığı şekilde düzgün görünmeleri
sağlanabilir.
5.6.

Aşağıya Sahne Ekle
T

S

P

[SHIFT + CTRL + INS]

D

Üzerinde bulunduğunuz sahnenin altına yeni bir sahne açılacaktır.
Açılacak yeni sahnenin ortamı 13.11.’de, zamanı 13.12.’de ve tipi de
13.10.’da anlatıldığı gibi, seçmiş olduğunuz parametrelere dayalı olarak
gerçekleşecektir. Bu konudaki diğer açıklamalar bir üst maddede, ikinci
paragraftan itibaren verilmiştir.
5.7.

Sahneyi Sil
T

S

[CTRL + DEL]
P

D

Üzerinde bulunduğunuz sahneyi silmek için bu düğme kullanılır. Bir
sahne silindiği zaman, şayet (sağda veya solda veya her iki tarafta da)
sahne numarası kullanılıyor ise sahne numaraları otomatik olarak
değişecektir.
Sahne numaralarının senaryo belgesi veya sahne kartlarında düzgün
görünmemesi halinde, 5.14.’de açıklandığı şekilde düzgün görünmeleri
sağlanabilir.
5.8.

Figürasyon
T

S

[CTRL + F]
P

D

Bazı sahnelerde, o sahnede herhangi bir konuşması olmadığı halde
‘görünen’ karakterler olabilir. Bu karakterlerin, ilgili sahnelerde
(konuşmasa dahi) rol aldığı bu düğme ile çıkan pencereden seçilecek
karakter(ler) ile belirlenmektedir.
Senaryoda henüz karakter olarak tanımlanmamış bir karakterin
tanımlanarak figürasyon olarak işaretlenebileceği bu pencere
kapandığında, detayları 5.15.3.’de verilen Sahne Bilgileri de otomatik
olarak güncellenecektir.
Önemli bir husus, figürasyon için açılan pencerede, o sahnede zaten rol
almış olan karakterlerin görünmeyeceğidir. Bunun nedeni, bu konumdaki
karakterler zaten sahnede rol almış oldukları için Sahne Bilgileri satırında
ayrıca gösterilmelerine gerek kalmamasıdır
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5.9.

Sahne İstatistikleri
T

S

P

D

Bu düğmeye basıldığı zaman, üzerinde bulunulan sahnenin istatistikleri
ile ilgili bir pencere açılacak ve penceredeki tablo isteğe bağlı olarak ‘.xls’
veya ‘.pdf’ olarak saklanabilecektir.
Bu belgede, ilgili sahneye ait şu bilgiler görüntülenecektir:

Resim 16 Sahne İstatistikleri Ekranı

Buradaki ‘Sahnedeki diyalogların dakika cinsinden süresi’ ve ‘Sahnenin
uluslararası standartlara göre hesaplanan uzunluğu’ bilgilerinin ne
anlama geldiği ve nasıl hesaplandığı 7.’de detaylı olarak açıklanmıştır.
5.10.

Sahne Tipi
T

S

P

D

4.4.’de de değinildiği gibi, çeşitli nedenlerle sahnelerin öbekleştirilmesi,
sınıflandırılması gerekebilir. Bu ihtiyaca hizmet etmek için sahne tipi
kavramı getirilmiştir. Bu çerçevede senarist, yazdığı senaryodaki sahneleri
renklere göre gruplandırarak, söz konusu gruplara 4.4.’de değinildiği
şekilde isimlendirme yapabilir.
Sahne tipleri, 9.7.’da anlatılan filtre kullanımı sayesinde, bazı işlemlerde
hızlı ve kolay erişim imkânı sağlayabilmektedir.
5.11.

Sahne Kartları
T

S

P

D

Her sahnenin (varsa giriş efekti ve çıkış efekti de dâhil) sahne başlığı,
sahne karakterleri ve ilk 6 satırından oluşan bilginin gösterildiği, kart
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büyüklüğündeki bir alandır. Sahne kartlarının en üst satırında, ilgili
sahnenin (varsa) tipine ait renk görünmektedir. Sahne kartları, bir taraftan
senaryonun yazımı gerçekleşirken, diğer taraftan da diğer sahnelerin ilk 6
satırını görmek suretiyle, sahneleri açmadan, kolay çalışmayı sağlar.
Bir sahne kartı üzerinde fare ile çift tık yapıldığı zaman, sahnenin tamamı
ekrana bir pencere olarak açılarak, kullanıcının bütün sahneyi görmesi
sağlanacaktır. Ancak bu ekranda herhangi bir değişiklik yapılması
mümkün değildir. İlgili sahnenin değiştirilebilmesi için, senaryo
ekranından ilgili sahneye gitmek gerekecektir.
Sahne kartları üzerinde, farenin sağ tıklamasıyla Resim 17.’da görüldüğü
gibi çıkacak menü sayesinde ilgili sahneye gidilebilir, sahne ekrana ayrı
bir pencere şeklinde gösterilebilir, sahne silinebilir veya sahne için
tredman notu girilmeye başlanabilir.

Resim 17 Sahne Kartları Menü Ekranı

Kullanıcı dilediği zaman Resim 18.’de gösterildiği gibi ‘Sahne Kartları’
anahtarını açıp, kapatarak, sahne kartlarının görünüp, gmrünmemesine
karar verir.

Resim 18 Sahne Kartları Anahtar Görünümü

5.12.

Resim ve Ses
T

S

P

D

Senaryolarda kullanılan sahne, mekân, karakter, ses, kostüm ve benzeri
bileşenler; resim veya ses veya kaydedilmiş ses dosyaları ile
ilişkilendirilebilir. Resim 18.’de gösterilen anahtar kullanılarak resim ve
ses dosyalarının görünmesi veya görünmemesi sağlanır.
Şayet resim ve ses dosyalarının görünmesi tercih edilir ise, Resim 19.’da
görüldüğü gibi, resim ve ses dosyalarının bulunduğu pencere görünür
hale gelecektir.
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Resim 19 Resim ve Ses Dosyaları Penceresi

Resim ve ses dosyaları, ilgili pencerenin üzerinde farenin sağ düğmesine
basarak aşağıda görüldüğü gibi çıkan menü üzerinden yapılan seçimlerle
kullanılır.

Eklenen bir resmin üzerine fare ile çift tıklandığında resim ayrı bir pencere
olarak Resim 20.’de görüldüğü gibi kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı isteğe
bağlı olarak bu resmi daha büyük veya daha küçük görebileceği şekilde
pencere kenarlıklarını değiştirebilir.

Resim 20 Resim Ekranı
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Benzer şekilde, kaydedilen veya ilişkilendirilen bir ses dosyası da fare ile
üzerine çift tıklamak suretiyle dinlenebilir.
Bir ses kaydedileceği zaman, ‘Yeni Ses Kaydı’ seçeneği tıklandığında
aşağıda görüldüğü gibi Ses Kayıt Ekranı üzerinden kayıt başlatılabilir. Her
bir ses kaydı en fazla 60 saniye sürebilmektedir. Kayıt esnasında, kalan
kayıt miktarı, kullanıcıya yüzde cinsinden gösterilerek hazırlıklı olması
sağlanır.

Resim 21 Ses Kayıt Ekranı

Özellikle tredman yazarlarının ard arda kayıt yaparak, ilgili senaristlerin
bunları ard arda dinleyebilmesi ile ilgili açıklamalar 10.16.’da verilmiştir.
Eklenmesi tamamlanan her resim veya ses dosyası ile kaydedilen her ses
dosyası bir isim verilmediği sürece ilgili bileşen ile (sahne, mekân,
karakter, ses, kostüm, makyaj ve sair) ilişkilendirilmemektedir. Senaryo
sayfasında, imleç (cursor) ile gezinirken, imlecin üzerinde olduğu
paragrafa ait bileşen (sahne, mekân, karakter, ses, ışıklandırma ve
benzeri) şayet bir resim veya ses dosyası içeriyor ise Resim ve Ses
Dosyaları Penceresinde söz konusu bilgiler otomatik olarak görünecektir.
Öte yandan, ekranın yüksekliğinden daha fazla istifade etmek isteyen
kullanıcılar, aşağıda resimleri gösterilen düğme(ler)e basarak resim ve ses
dosyalarını ekranın üst kısmı yerine sol kısmında veya sol kısmı yerine üst
kısımda görünmesini sağlayabileceklerdir.

5.13.

Tredman Notları
T

S

P

D

Bu düğmeye basılarak, ilgili sahne için tredman notu yazılması
sağlanmıştır. İlgili sahneye ait sahne kartının altındaki sarı alana fare ile
çift tıklayarak açılan ekrana yazılmak suretiyle alınan tredman notları en
fazla dört adet A4 sayfası uzunluğunda olabilmektedir.
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5.14.

Yenile
Zaman zaman (kullandığınız bilgisayarın performansına bağlı olarak)
senaryo belgesinde veya sahne kartlarında görünen sahne numaraları ile
olması gereken sahne numaraları farklılık gösterebilir.
Sık olmamakla beraber ortaya çıkan ve tazeleme (refreshing) ile ilgili olan
bu sorunun giderilmesi için bu düğme kullanılır.

5.15.

Paragraf Tipleri
T

S

P

D

SenEDIT, sahneler sayfasında sabit olarak 11 çeşit paragraf tipi
kullanmaktadır.
Bunlar:


Giriş Efekti (giriş/şekli)



Sahne Başlığı



Sahne Bilgileri (Castlist)



Eylem



Karakter



Parantez



Diyalog



Çekim



Ses



Özel



Çıkış Efekti (çıkış şekli) dir.

Resim 22.’de genel olarak ekran görüntüsü şeklinde verilmiş olan senaryo
sayfası, Resim 23.’de detaylı olarak (uluslararası şablona göre)
resimlendirilmiş ve takip eden maddelerde açıklanmıştır.
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Resim 22 Senaryo Sayfası Ekranı

Resim 23 SenEDIT Paragraf Tipleri

Bu paragraf tiplerine ait her türlü özellik, 12.’de açıklanan şekliyle
değiştirilerek kullanılabilir.
5.15.1.

Giriş Şekli
T

S

[CTRL + B]
P

D

Sahnenin giriş şeklini belirlemek için yazılacak paragraf tipidir. İçinde yazı
bulunan herhangi bir paragrafta ilgili kısayol tuşuna basılması halinde
imleç (cursor) varsa ilgili sahnenin giriş şekline gidecektir.
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5.15.2.

Sahne Başlığı
T

S

P

D

12.15.’de açıklanan şekliyle belirlenmiş yapıdaki sahne başlığı açılacaktır.
Bir sahne başlığı açıldığı zaman mekân bilgisi hariç, diğer bilgiler (ortam
ve zaman) 13.11. ve 13.12.’de açıklanan şekilde belirlenmiş olan
parametrelere göre doldurulacak, sahnenin tipi de benzer şekilde
13.10.’da açıklandığı gibi seçilen parametreye göre belirlenecektir.
Mevcut bir sahne başlığının değiştirilmesi için, sahne başlığı paragrafı
üzerindeyken TAB tuşuna basılması gerekecektir.
Bir sahne başlığının bileşenlerinin (mekân, zaman ve ortam) hangi
dizilişte olacağı ve birbirinden nasıl ayrıştırılacağı, sahne başlığında sahne
numarası olup olmayacağı, sahne numarası olacak ise başlığın hangi
tarafında veya her iki tarafında da olup olmayacağı, sahne numarasından
sonra bir ayraç kullanılıp kullanılmayacağı, sahne numarasından önce bir
sahne etiketi olup olmayacağı (örneğin Sahne veya S gibi), şayet sahne
etiketi kullanılıyor ise sahne etiketi ile sahne numarası arasında ayraç
olup olmadığı, ortam bilgilerinde kısaltma kullanılıp kullanılmayacağı gibi
kullanım özellikleri 12.15.’de detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Sahne başlığı girerken, sahne başlığını oluşturan bileşenler (mekân,
zaman, ortam) için ayrı ayrı seçimli listeler (combo box) açılacaktır. Bu
listelerde ilgili bileşenin alabileceği değerler listelenmiştir. Mekân ve
zaman için, bu listelerde olmayan değerlerin yazılması halinde, ilgili değer
yeni bir mekân veya zaman (örneğin ‘az sonra’ gibi) olarak
değerlendirilecektir. Ancak ortam için sabit olarak 4 seçenek vardır.
Bunlar: İç, Dış, İç-Dış ve (belirsiz anlamına gelen) ‘Ortam?’ değerleridir.
Bu listelerden seçim yapılırken, herhangi bir harfe basıldığı zaman, o harf
ile başlayan veya o harfe kadar yazılmış olan metni içeren değerler
otomatik olarak listelenecektir (auto expand).
Senaryoda tanımlanmamış bir mekân ismi yazıldığı takdirde, bu mekân
yeni mekân olarak değerlendirilecek ve 13.8.’de açıklandığı şekliyle,
mekânın ortam bilgisi parametresi kullanılarak sisteme kaydedilecktir.
TAB veya ENTER tuşları ile sahne başlığı içinde, sahne bileşenleri arasında
geçiş sağlanabilirken, bu bileşenler arasında fare ile de geçiş sağlanabilir.
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5.15.3.

Sahne Bilgileri
T

S

P

D

Bir sahne girilirken, o sahnede diyaloğu bulunan veya diyaloğu
bulunmadığı halde 5.8.’de açıklandığı şekliyle eklenen figürana ait bilgiler
bu satırda otomatik olarak görünecektir. Bu karakter isimleri arasında
kullanılacak sembolün nasıl seçileceği 12.15.’de detaylı olarak
açıklanmıştır.
5.15.4.

Eylem
T

[CTRL + A]
S

P

D

(Karakter paragrafı hariç) Herhangi bir paragraftan sonra enter tuşuna
basılarak yeni bir paragraf açılması halinde kullanılacak standart paragraf
tipidir. Bu paragraf tipine sahip paragraflara eylemler (mizansen) yazılır.
Şayet özel bir not veya senaryoda yer almayacak başkaca bir ifade
yazılacak ise 5.15.10.’de açıklanan ‘Özel’ paragraf tipinin kullanılması
tercih edilmelidir.
5.15.5.

Karakter
T

S

[CTRL + TAB / TAB]
P

D

Diyalog girmeden önce, diyaloğun hangi karaktere ait olduğunu
belirlemek için kullanılan paragraf tipidir. Bu tipe sahip bir paragraf
üzerindeyken [TAB] veya [CTRL + TAB] tuşuna basılması halinde mevcut
karakterin değiştirilmesi veya mevcut karakter yerine yeni bir karakter
girilmesi sağlanabilir.
Bir Eylem paragrafındayken ve eylem paragrafı henüz hiçbir karakter
içermezken [TAB] veya [CTRL + TAB] tuşuna basılması halinde, Karakter
tipindeki paragfaf otomatik olarak yaratılacaktır.
Bu alana yazacağınız karakter ismi, senaryoda tanımlanmış karakterler
arasından söz konusu ismin başladığı harfler dikkate alınarak (auto
expand) önerilecektir. Senaryoda henüz tanımlanmamış bir karakter
girilmesi halinde bu karakter yeni karakter olarak otomatik olarak
tanımlanacak ve cinsiyet bilgisi de 13.9.’da açıklandığı şekliyle tespit
edilecektir.
İçinde karakter bulunan bir paragraf üzerindeyken [CTRL + TAB] tuşuna
basılması halinde, paragrafın sahip olduğu metin bir karakter ismi olarak
kabul edilecek ve paragraf tipi otomatik olarak karaktere dönüşecektir.
Söz konusu paragrafın sahip olduğu metin, sistemde bir karakter ismi
olarak tanımlanmamış ise, bu metin de bir karakter ismi olarak kabul
edilerek yeni karakter oluşturulacaktır.
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Karakter tipine sahip bir paragraf üzerindeyken [ALT + V] tuşlarına
basılınca karakter sesinin Apar Ses (kafa sesi, Voice Over), [ALT + O]
tuşlarına basılınca da karakter sesinin Dış Ses (Off Screen) olduğu
işaretlenecektir. Bu tuşlara tekrar basmak suretiyle karakter sesi normale
dönüştürülebilecektir.
Öte yandan, bir karakter girildiği zaman, (aynı sahnede olmak kaydıyla)
söz konusu karakterden önceki son diyalog da aynı karaktere ait ise
karakter isminin yanına ‘(DEVAMLA)’ ifadesi otomatik olarak yazılacaktır.
Karakter tipindeki bir paragrafın içerisindeyken ENTER tuşuna
basıldığında imleç (cursor); şayet yok ise yeni bir diyalog paragrafı
açılarak bu paragrafın başına, var ise mevcut ilk diyalog paragrafının
başına gidecektir.
5.15.6.

Parantez
T

S

P

D

Karakterin (hâlini) duygusunu aktarmak için kullanılan parantez
(parenthetical) tipinde bir paragraf açılacaktır. Bu paragraf tipinde
parantezler otomatik olarak konmadığı için kullanıcının kendisinin
eklemesi gerekecektir.
5.15.7.

Diyalog
T

[CTRL + D]
S

P

D

Karaktere ait diyalog paragrafıdır. Bu paragraf içerisindeyken de [ALT + V]
ve [ALT + O] tuşları 5.16. ve 5.17.’de açıklandığı gibi görev görmektedir.
Bir diyalog paragrafının içerisindeyken ENTER tuşuna basılması halinde
yeni bir Eylem paragrafı açılacaktır. Şayet [CTRL + ENTER] tuşuna basılır
ise; aynı sahne içinde olmak kaydıyla, bu diyalogdan önceki son diyaloğun
sahibi olan karakter ve o karaktere ait boş bir diyalog otomatik olarak
açılacaktır. Bu sayede [CTRL + ENTER] tuşları ile ikili diyalog yazımı
kolaylaşmıştır.
5.15.8.

Çekim
T

[CTRL + O]
S

P

D

SenEDIT (D) lisans tipiyle sunulan Dekupaj ve Çekim Senaryosu
özelliklerinden farklı olarak, basit anlamda sadece çekim ile ilgili bilgilerin
yazılacağı paragraf tipidir.
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5.15.9.

Ses
T

[CTRL + J]
S

P

D

Sahnede kullanılacak ses bilgisi bu paragraf tipiyle belirlenir. Bir Eylem
paragrafındayken ve eylem paragrafı henüz hiçbir karakter içermezken
[CTRL + J] tuşuna basılması halinde, ses paragrafı otomatik olarak
yaratılacaktır.
Bu alana yazacağınız ses ismi, senaryoda tanımlanmış sesler arasından
söz konusu ismin başladığı harfler dikkate alınarak (auto expand)
önerilecektir. Senaryoda henüz tanımlanmamış bir ses girilmesi halinde
bu ses yeni ses olarak otomatik olarak tanımlanacaktır.
İçinde karakter bulunan bir paragraf üzerindeyken [CTRL + J] tuşuna
basılması halinde, paragrafın sahip olduğu metin bir ses ismi olarak kabul
edilecek ve paragraf tipi otomatik olarak sese dönüşecektir. Söz konusu
paragrafın sahip olduğu metin, sistemde bir ses ismi olarak
tanımlanmamış ise, bu metin de bir ses ismi olarak kabul edilerek yeni
ses oluşturulacaktır.
Karakter tipine sahip bir paragraf üzerindeyken [ALT + C] tuşlarına
basılınca sesin sahne sonuna kadar sürekli mi, yoksa kesikli mi olduğu
belirlenebilecektir.
5.15.10. Özel
T

[CTRL + U]
S

P

D

Bir senaryo yazılırken zaman zaman başkaları veya kendimiz için notlar
almamız gerekebilir. Alınan bu notların ilgili sayfada bulunması ve fakat
yazdırma aşamasında veya paylaşırken görünmemesi için ‘Özel’ tipindeki
paragraflar kullanılmaktadır.
5.15.11. Çıkış Şekli
T

S

[CTRL + E]
P

D

Sahnenin çıkış şeklini belirlemek için yazılacak paragraf tipidir. İçinde yazı
bulunan herhangi bir paragrafta ilgili kısayol tuşuna basılması halinde
imleç (cursor) ilgili sahnenin çıkış şekline gidecektir.
5.16.

Apar Ses
T

S

[ALT + V]
P

D

Karakter sesini apar ses (kafa sesi) olarak göstermek için bu alan
işaretlenir. Bir karakter veya diyalog paragrafı içerisindeyken [ALT + V]
tuşlarına basılmak üzere söz konusu diyaloğun apar ses olduğu veya apar
ses ise apar ses olmadığı belirtildiğinde de bu kutu otomatik olarak
işaretlenecek veya işaretlenmiş ise işareti kaldırılacaktır.
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5.17.

Dış Ses
T

[ALT + O]
S

P

D

Karakter sesini dış ses olarak göstermek için bu alan işaretlenir. Bir
karakter veya diyalog paragrafı içerisindeyken [ALT + O] tuşlarına
basılmak üzere söz konusu diyaloğun dış ses olduğu veya dış ses ise dış
ses olmadığı belirtildiğinde de bu kutu otomatik olarak işaretlenecek veya
işaretlenmiş ise işareti kaldırılacaktır.
5.18.

Sürekli
T

[ALT + C]
S

P

D

Sahnede kullanılan bir sesin, sürekli veya kesikli olduğunu göstermek için
bu alan işaretlenir. Bir ses paragrafı içerisindeylen [ALT + C] tuşlarına
basılmak üzere söz konusu sesin sürekli veya kesikli olduğu
belirtildiğinde de bu kutu otomatik olarak işaretlenecek veya işaretlenmiş
ise işareti kaldırılacaktır.
5.19.

Bul Değiştir
T

S

P

D

Senaryo içinde geçen metnin bulunması veya bulunup, değiştirilmesi için
bu düğme kullanılmaktadır. Bul / değiştir, sahne başlığı, karakter ve ses
paragraf tiplerinde değişiklik yapmaz. Bu bilgilerde değişiklik yapmak için
6. veya 6.11.’de açıklanan yöntemin kullanılması gerekecektir.
5.20.

Senaryo Dili
T

S

P

D

3.2.’de açıklandığı gibi, SenEDITin kullanıcı arayüz dili ile yazılan
senaryonun dili farklı olabilir.
Senaryo dili, senaryoda metin kontrolü yapılırken, sahne başlıklarında
ortam ve zaman bilgilerinin ilgili dilde otomatik olarak girilmesini
sağlamak için kullanılmaktadır.
Bir senaryonun dili değiştirildiği zaman, sahne başlıklarındaki (mekân ve
standart zaman bigisi dışında girilmiş zaman bilgileri hariç) ortam ve
zaman bilgileri de otomatik olarak değiştirilecektir.
5.21.

Metin Denetimi Yap
T

S

P

D

Senaryoda, seçilen senaryo diline göre metin denetimi yapmak için bu
düğme kullanılır.
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5.22.

Senaryoyu Şifrele
T

S

P

D

Senaryonun, başkalarınca erişilmesini engellemek amacıyla şifrelenmesi
bu düğme ile gerçekleştirilir. SenEDIT, şifrelenmiş senaryoları açmadan
önce şifresinin girilmesini isteyecek, şifrenin girilmemesi veya doğru
girilmemesi halinde ilgili senaryoyu açmayacaktır.
Bilindiği gibi, SenEDIT açıldığı zaman, (varsa) üzerinde çalışılan en son
senaryoyu otomatik olarak açmakta ve imleci (cursor) çalışılan en son
belge pozisyonuna getirmektedir. Söz konusu senaryonun şifrelenmiş bir
senaryo olması halinde bu işlemler yapılmadan önce şifre girilmesi
istenecektir.
5.23.

Şifreyi Kaldır
T

S

P

D

Şifrelenmiş bir senaryonun şifresini kaldırmak bu düğme ile
gerçekleşmektedir.
5.24.

Sayfa Başlığı
T

S

P

D

Senaryoya sayfa başlığı eklemek için bu düğme kullanılmaktadır. 9.13.’de
açıklanan başlık ve/veya dipnot işlemleri, bu düğme ile tanımlanan başlığı
kullanarak gerçekleştirilmektedir.
5.25.

Sayfa Alt Bilgi (Dipnot)
T

S

P

D

Senaryoya alt bilgi (dipnot) eklemek için bu düğme kullanılmaktadır.
9.13.’de açıklanan başlık ve/veya dipnot işlemleri, bu düğme ile
tanımlanan başlığı kullanarak gerçekleştirilmektedir.
5.26.

Sayfa Numarası
T

S

P

D

Şayet senaryoya alt bilgi (dipnot) eklenmiş ise, bu düğme ile sayfa
numaraları bilgi alanı (field) eklenebilir.
5.27.

Sayfa Sayısı
T

S

P

D

Şayet senaryoya alt bilgi (dipnot) eklenmiş ise, bu düğme ile toplam sayfa
sayısı bilgi alanı (field) eklenebilir.
5.28.

Uzaklaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin uzaklaşması ve
görüntü olarak küçülmesi sağlanır.
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5.29.

Yakınlaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin yakınlaşması ve
görüntü olarak büyümesi sağlanır.
5.30.

Pencereye Sığdır
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin içinde bulunduğu
pencereye sığacak büyüklüğe gelmesi otomatik olarak sağlanır.
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6.

BİLGİLER
Senaryoda kullanılan sahne, mekân, karakter, ses (Çekim senaryosu ve
dekupaj fonksiyonlarını içeren D sürümünde kostüm, makyaj, saç modeli,
aksesuar ve benzeri) gibi bileşenler ile ilgili işlemler bu sayfada
gerçekleştirilmektedir.

Resim 24 Ağaç Menü Ekranı

Sayfanın sol tarafında bulunan ve yukarıdaki resimde gösterilen ağaç
menü altındaki bileşenlerin üzerine gelindiği zaman, ekranın sağ
tarafında Resim 25.’de gösterildiği gibi bir belge belirecek ve bu belgeye
ilgili bileşenler hakkında detaylı bilgiler yazılabilecektir.
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Resim 25 Bileşen Bilgileri Ekranı

Ağaç menü üzerindeki bir bileşenin ismi üzerinde fare ile tıklanarak
seçildikten sonra, bu bilkeşenin isminin değiştirilmesi durumunda,
senaryoda bu bileşenin geçtiği tüm yerlerdeki bilgileri de değişecektir.
6.1.

Senaryo
T

S

P

D

Bu sayfadan senaryo sayfasına dönüş için bu düğme kullanılır.
6.2.

Uzaklaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin uzaklaşması ve
görüntü olarak küçülmesi sağlanır.
6.3.

Yakınlaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin yakınlaşması ve
görüntü olarak büyümesi sağlanır.
6.4.

Pencereye Sığdır
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin içinde bulunduğu
pencereye sığacak büyüklüğe gelmesi otomatik olarak sağlanır.
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6.5.

Yeni …
T

S

P

D

Ağaç menü üzerinde gezinmekteyken bileşen eklenebilir bir satıra
gelindiği zaman (örneğin Erkek Karakterler) bu düğme görünecek ve
eklenebilir olan bileşeni açıklayan bir başlığa sahip olacaktır (örneğin Yeni
Erkek Karakter). Bu düğmeye basılmak suretiyle yeni bir bileşen otomatik
olarak oluşturulacak, 6.’da açıklandığı gibi oluşturulan bileşenin ismi ve
bilgileri değiştirilebilecektir.
6.6.

Sakla
T

S

P

D

Bir bileşen ile ilgili değişen bilgiler bu düğmeye basılarak saklanır.
6.7.

DOC Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.doc’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.doc’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
6.8.

PDF Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.pdf’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.pdf’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.

6.9.

Yazdır
T

S

P

D

Üzerinde çalıştığınız bileşene ilişkin bilgilerin hızlıca kâğıda dökülebilmesi
bu düğme ile sağlanır.
6.10.

İstatistikler
T

S

P

D

Üzerinde çalıştığınız bileşene ilişkin istatistikler, bu düğmeye basılarak
alınabilir.
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6.10.1.

Karakter İstatistikleri
Resim 26.’de gösterildiği gibi, karaktere ilişkin istatistikler alınabilecektir.

Resim 26 Karakter İstatistikleri

6.10.2.

Mekân İstatistikleri
Resim 27.’de gösterildiği gibi, mekâna ilişkin istatistikler alınabilecektir.

Resim 27 Mekân İstatistikleri
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6.10.3.

Ses İstatistikleri
Resim 28.’de gösterildiği gibi, sese ilişkin istatistikler alınabilecektir.

Resim 28 Ses İstatistikleri

6.11.

Sil
Bu düğme ile ilgili bileşen silinebilecektir. Ancak, ilgili bileşen herhangi
bir sahnede kullanılıyor olması durumunda bu düğme etkinleştirilmemiş
durumda olacaktır.

6.12.

İsimler
T

S

P

D

SenEDIT, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve
Rusça dillerinde erkek ve kadın karakterler için isim arama motoruna
sahiptir.
Bilindiği gibi, bir karaktere verilen isim ile o karakterin karakter
özelliklerinin uyumlu olması senaryonun izleyici üzerinde bırakacağı etki
açısından önemli bir hususdur.
İsim arama motoru sayesinde, Resim 29.’de görüldüğü şekilde, arzu
edilen dildeki (örneğin İtalyanca) isimlere, o dildeki açıklamaları
üzerinden serbest metin girilerek ulaşılabilmektedir.
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Resim 29 İsim Arama Motoru Ekranı

Buradan seçilmek istenen ismin üzerine fare ile çift tık yapıldığı zaman,
ilgili isim, üzerine çift tık yapılarak seçilmiş isimle değişecek, üstelik tüm
senaryo içindeki karakter tipindeki paragraflar ise sahne bilgileri (castlist)
de aynı şekilde yeni isimle değişmiş olacaktır.
6.13.

Başka … Değiştir
T

S

P

D

SenEDIT içindeki en önemli fonksiyonlardan birisi de ‘Başka … ile değiştir’
özelliğidir. Burada ‘…’ ile yazılmış olan kısım, üzerinde çalıştığınız
bileşene göre değişen başlığı göstermektedir. Örneğin, ağaç menüde, bir
karakter seçmişseniz, bu düğmenin başlığı ‘Başka karakter ile değiştir’
şeklinde olacaktır.
Bu fonksiyonun sağlanmasının en önemli nedeni, Resim 30.’da açıklanan
dönüştürme veya 5.15.5.’da açıklanan [CTRL + TAB] tuşunun yanlış
kullanılması sonucu aslen birbiri ile aynı olan fakat farklı isimler içeren
bileşenler olabilir. Örneğin, 4.11.’de açıklanan dönüştürme işi yapılırken
alınan senaryo dosyasındaki apar ses veya dış ses işaretlemeleri SenEDIT
tarafından anlaşılamayacağı için aynı isimde olması gereken fakat farklı
isimlere sahip aynı karakterler oluşturulabilir (örneğin ATİLA, ATİLA SES,
ATİLA DEVAMLA gibi).
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Bu durumdaki bileşenlerin tek bir isim altında birleştirilmesi ve eğer arzu
edilirse birleştirme neticesinde birleştirilen bileşen isminin silinmesi bu
fonksiyon ile sağlanacaktır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, seçilmiş
olan bileşenin; açılan penceredeki hangi bileşen haline getirileceği
kullanıcı tarafından belirlenir ve işlem tamamlandıktan sonra silinip,
silinmeyeceğine karar verilir.

Resim 30 Başka ... ile değiştir Ekranı

6.14.

Resim ve Ses
T

S

P

D

Bu konudaki detaylı açıklamalar 5.12.’de verilmiştir.
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7.

SAHNE GRAFİĞİ
SenEDIT, her sahnenin diyalog uzunluğunu ve sayfa uzunluğunu farklı
yöntemlere göre ölçerek, bu bilgileri ilgili sahne ile birlikte saklamaktadır.
Bir sahnenin diyalog uzunluğu, tarafımızca geliştirilen bir yöntem
marifetiyle o sahnedeki konuşmaların uzunluğunu dakika cinsinden ve
her bir karakter için ayrı ayrı hesaplanması ile bulunur. Normal konuşma
hızında konuşan karakterlere göre uygulanan bu yöntem sayesinde; bir
taraftan ilgili sahnedeki diyalogların uzunluğu tespit edilirken, diğer
taraftan da söz konusu diyalog uzunlukları karakter bazında ayrıca
saklanır.
Böylelikle bir karakterin film boyunca yaptığı konuşma uzunlukları bir
istatistik olarak kullanılabildiği gibi, karakterlerarası konuşma uzunlukları
kıyaslamaları da yapılabilir.
Öte yandan; bilindiği gibi SenEDIT, şablonlarla çalışan ve şablonlarda
kullanılacak yazı tipi ile boyutunun (isteğe bağlı olarak) kullanıcı
tarafından belirlenebildiği bir yapıya sahiptir.
İçinde sadece sahne başlığı ve iki diyalog olan bir sahne, uluslararası
standartlara göre yaklaşık 0.30 uzunluğundayken, kullanıcı yazı tipini ve
yazı boyutunu çok büyülterek veya çok küçülterek bu sahnenin sayfadaki
görünümünü 0.10 sayfa veya 2 sayfa gibi gerçekçi olmayan değerlere
çekebilir.
SenEDIT, şablonlarda kullanılan yazı tipi ve yazı boyundan bağımsız
olarak, her sahnenin sayfa uzunluğunu, uluslararası standartlara göre
ayrıca hesaplamaktadır. Bu bilgi, içinde hiçbir diyalog olmayan veya çok
az diyalog olduğu halde yoğun eylem olan sahnelerin de alacağı zamanı
tahmin etmek için çok büyük önem taşımaktadır.
SenEDIT, bir taraftan sahnelerin diyalog veya sayfa uzunluğu, diğer
taraftan da (şayet senarist kullanmış ise) sahne tipine yönelik renkleri
kullanarak bir sahne grafiği üretmektedir. Bu grafikteki her bir kolon, bir
sahneye denk gelmekte, o kolonun yüksekliği o sahnenin (seçime göre)
diyalog uzunluğu veya sayfa uzunluğunu göstermektedir.
Bu sayede, filmin ritmi, varsa senaryo aritmetiğindeki bazı düzeltme
ihtiyaçlarına karar verilebilir. Zaman zaman, birbirinden farklı senaryolar
(sahne tipleri kullanılmış olması kayıt ve şartıyla) grafik şekilde alınarak,
ritm benzerliği üzerine çalışmalar da yapılabildiği görülmüştür.
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İlerleyen sürümlerde, SenEDITin sahne grafiği ile daha farklı analizlere de
ulaşılması hedeflenmektedir.
Benzer bir yaklaşımla SenEDIT, sahne tipi yerine sahnelerin geçtiği
ortamlara göre de aynı grafiği üretebilmektedir. Bu grafiğin amacı, belli
bir ortamda geçen sahnelerin sürelerini veya sayılarını istatistiksel olarak
edinip, filmin ritmine yapılması gereken müdehaleler varsa karar
verebilmektir.
Sahne grafiği alınan ekranın sağ tarafındaki bölümde, bir gösterge
(legent) bulunmaktadır. Bu gösterge üzerindeki sahne tiplerine ilişkin
renklere veya ortam bilgilerine fare ile tıklandığı zaman, o tipe veya o
ortama ait sahneler görünmeyecek; bir başka ifadeyle grafik o sahne
tipleri veya o ortamlarda geçen sahneler itibariyle filtrelenecektir.
Ekrandaki çubuk grafikte, çubuklar halinde görülen sahnelerin üzerinde,
fare ile bir kere tıklanması halinde, ilgili sahenin içeriğini gösteren
pencere otomatik olarak açılacaktır.
Çok önemli bir başka husus ise; fare, her çubuğun (sahnenin) üzerine
geldikçe otomatik olarak, o sahnenin sahne başlığı, süresi ve film içinde
(yaklaşık olarak) kaçıncı dakikada başladığı bir bilgi olarak
verilebilmektedir.
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8.

ÇEKİM SENARYOSU
SenEDIT (D), kullanıcıların, senaryo yazımını tamamladıktan sonra Çekim
Senaryosu (shooting script) hazırlamalarına olanak sağlar. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken husus; çekim senaryosu, senaryo paragrafları
temel alınarak hazırlanacağı için senaryonun tamamlandığından emin
olmaktır.
Zira, bir senaryonun çekim senaryosu hazırlanırken bu durum Resim
31’de görüldüğü gibi kullanıcıya hatırlatılacak ve çekim senaryosu
hazırlandıktan sonra Resim 15‘de ve ilgili paragrafta bahsedildiği gibi
senaro kilitlenecektir.

Resim 31 Çekim Senaryosu Hazırlama

Çekim senaryosu hazırlandıktan sonra, çekim senaryosu tablosu Resim
32‘de gösterildiği şekilde pencereye getirlecektir.
Çekim Senaryosu tablosunun nasıl kullanılacağı ve çekim senaryosunun
nasıl hazırlanacağı ilerleyen bölümlerde anlatılmıştır.

Resim 32 Çekim Senaryosu Tablosu
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8.1.

Çekim Senaryosunu Yenile
T

S

P

D

Bu düğme ile mevcut çekim senaryosu, senaryo dikkate alınarak yeniden
oluşturulacaktır. Bu nedenle, varsa daha önce çekim senaryosu üzerinde
yapılmış tüm iş ve işlemler silinecektir. Kullanıcıların bu seçeneği
seçmeleri, bir anlamda, çekim senaryosunu silip, yenibaştan yaratmaları
ile aynı anlama gelecektir.
8.2.

Çekim Senaryosunu Sil
T

S

P

D

Daha önce oluşturulmuş bir çekim senaryosunu silmek için kullanılır.
Çekim senaryosu hazırlanmış bir senaryo kilitlenerek, üzerinde işlem
yapıması engellenmektedir. Bu sayede senaryo ile çekim senaryosu
arasındaki olası uyumsuzlukların önüne geçmek hedeflenmiştir.
Çekim senaryosu kilitlendiği zaman Resim 15’de anlatıldığı gibi senaryo
üzerinde işlem yapabilmek için çekim senaryosunun silinmesi
gerekecektir. Bu düğme ile çekim senaryosunun silinmesi sağlanır.
8.3.

Birleştir
T

S

P

D

Çekim senaryoları, 8.4.’de anlatıldığı gibi dışarı verilebilir. Bundaki amaç,
çekim senaryosunun ilgili kolonlarının (mesela Işıklandırma), ilgili kişi
tarafından çekim senaryosundaki diğer kolonlardaki değerlere bakarak
(mesela çekim ölçeği ve/veya kamera açısı ve/veya çekim mekânı)
doldurulmasını sağlamak ve daha sonra doldurulmuş olan bu kolonları
birleştirerek çekim senaryosunu hızla ortaya çıkarmaktır.
Çekim senaryosunu hazırlayan kişi, hazırladığı çekim senaryosunu ilgili
kolonları itibariyle dışarı verdiği zaman, karşıdaki kişinin de SenEDITe
sahip olması ve SenEDIT kullanarak çekim senaryosunun ilgili kolonlarını
doldurması şarttır. Excel®, Word® gibi dosya desenlerinde saklanan çekim
senaryolarının ilgili kolonlarının doldurulması, “Birleştir” fonksiyonunun
çalışmasını sağlamayacak, birleştirme işlemi için muhakkak SenEDIT
kullanılarak yapılmış çekim senaryoları gerekecektir.
Kullanıcı birleştirme işlemini seçtiği zaman, birleştirmeye müsait çekim
senaryoları araştırılarak, sahne ve plan sayıları aynı olan çekim senaryoları
Resim 33’de görüldüğü gibi listelenecektir.
Kullanıcı bu listeden seçeceği çekim senaryosunu birleştirmeden önce
hangi kolonlarının birleştirileceğini de şerit menü üzerindeki
seçeneklerden seçmek durumundadır.
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“Birleştir” düğmesine baıldıktan sonra SenEDIT ilgili çekim senaryolarını
önce birleştirecek, daha sonra birleştirme neticesinde değişen plan
numaraları veya sıralaraı varsa bunları güncelleyecek ve çekim
senaryosunu hazır hale getirecektir.

Resim 33 Çekim Senaryosu Birleştirme Penceresi

8.4.

Dışarı Ver Seçenekleri
T

S

P

D

Çekim senaryosunun dışarı verilmesi mümkündür. Ancak kullanıcı, çekim
senaryosunun tüm kolonlarını dışarı vermek yerine belli kolonlarıonı
dışarı vererek; başka bir deyişle dışarı vermek istemediği kolonları
gizleyerek filtreleme yapabilir. Örneğin bir kullanıcı, sadece kostüm ve
makyaj kolonlarını dışarı vererek diğer kolonları gizlemek isteyebilir.
İşte kullanıcıların, çekim senaryolarını dışarı vermeden önce, hangi
kolonları gizleyip, hangi kolonları dışarı vereceği Resim 34’de gösterilen
pencereden seçilecek seçeneklerle belirlenebilecektir.
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Resim 34 Dışarı Ver Seçenekleri Penceresi

8.5.

Dışarı Ver (.xls)
T

S

P

D

Çekim senaryosunun Excel® ile kullanılabilir bir halini elde etmek için bu
düğme kullanılır.
8.6.

Dışarı Ver (.doc)
T

S

P

D

Çekim senaryosunun Word® ile kullanılabilir bir halini elde etmek için bu
düğme kullanılır.
8.7.

Dışarı Ver (.pdf)
T

S

P

D

Çekim senaryosunun Adobe Acrobat® ile kullanılabilir bir halini elde
etmek için bu düğme kullanılır.
8.8.

Sahne Dökümü
T

S

P

D

Bu düğme ile çekim senaryosu tablosunda, üzerinde bulunduğunuz
sahneye ilişkin olarak, sahnenin tüm bileşenlerine ait bilgileri içeren bir
tablo elde edilir. Sahne Dökümü (Script Breakdown Sheet) sayesinde, ilgili
sahnede kullanılacak herşey hakkında bilgi sahibi olunabilir ve gerekirse
bu dökümler muhatapları ile paylaşılabilir.
Resim 35’de örnek olarak bir sahnenin sahne dökümü (script breakdown
sheet) verilmiştir.
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Resim 35 Sahne Dökümü

8.9.

Sütunlar
T

S

P

D

Çekim senaryosu hazırlanırken kullanılan tabloda sırasıyla
a) Sahne numarası
b) Plan Numarası
c) Senaryodaki Paragraf
d) Çekim Ölçeği
e) Kamera Açısı
f) Kamera Hareketi
g) Çekim Mekânı
h) Kostümler
i)

Saç Tasarımı

j)

Makyaj

k) Aksesuar
l)

Özel Efekt

m) Işıklandırma
n) Diğer ve
o) Notlar
şeklindedir.
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Kullanıcı, çekim senaryosunu hazırlarken, üzerinde çalışmak istemediği
kolonları, Resim 36’da gösterildiği gibi bu düğmeye basarak seçmek
suretiyle görünmez/görünür yapabilir.

Resim 36 Sütunlar

8.10.

Sözcük Kaydır
T

S

P

D

Çekim senaryosu tablosundaki (özellikle senaryo paragrafını gösteren
sütunda) bazı metinler, ilgili sütunun genişliğine sığmıyor olabilir. Bu
durumda kullanıcı sözcük kaydırma (Word Wrap) özelliğini açarak tüm
metni görebilir veya kapatarak metnin sadece ilk satırındaki ifadeyi
görebilir.
8.11.

Kısaltma Kullan
T

S

P

D

Bazı durumlarda; Çekim Ölçeği, Kamera Açısı ve Kamera Hareketi için
kısaltma kullanılması tercih ediliyor olabilir. Bu sütunlarda yazan
ifadelerin kısaltmalarını kullanmak için bu kutu işaretlenmelidir. Bu
kutunun işaretli olduğu durumlarda, her üç sütun için de (Çekim Ölçeği,
Kamera Açısı ve Kamera Hareketi) kısltma kullanılacak, işaretli olmaması
halinde ise kısaltma kullanılmayacaktır.
8.12.

Sahne Tipleri
T

S

P

D

Bilindiği gibi, SenEDIT ile geliştirilen senaryolarda, sahneler renklerine
göre öbekleştirilerek kullanılabilir. Her rengin ne anlama geldiği kullanıcı
tarafından belirlenen ve 5.10.’da anlatılan bu imkânın kullanıldığı
senaryolarda, sahnelerin tiplerini görmek için bu kutu işaretlenmelidir. Bu
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kutunun işaretlenmediği durumlarda, sahne başlığının arka rengi beyaz,
ön rengi (yazının rengi) de siyah olacaktır.
8.13.

Figürasyon
T

S

P

D

Çekim senaryosu hazırlanırken, öyle sahneler ile karşılaşılabilir ki,
sahneye figürasyon yapması gereken karakterlerin eklenmesi gerekebilir.
Bu gibi durumlarda (senaryo, çekim senaryosu hazırlandığı için üzerinde
işlem yapılması engellenmek maksadıyla kilitlenmiş olduğu için)
figürasyon işleminin çekim senaryosu üzerindeyken yapılabilmesini
sağlamak için bu düğme kullanılır.
8.14.

Sahne Tipi
T

S

P

D

Çekim senaryosu hazırlanırken, sahnelerin renklere göre öbeklenmesi
gerekebilir. Bu gibi durumlarda (senaryo, çekim senaryosu hazırlandığı
için üzerinde işlem yapılması engellenmek maksadıyla kilitlenmiş olduğu
için) sahne tipini değiştirme işleminin çekim senaryosu üzerindeyken
yapılabilmesini sağlamak için bu düğme kullanılır.
8.15.

Paragraf Tipleri
T

S

P

D

Çekim senaryosu tablosundaki herbir satır, senaryodaki bir paragrafa
denk gelmektedir. Söz konusu paragrafın tipine göre SenEDIT tarafından
kullanılan ikonların görünüp, görünmeyeceğine bu kutucuğu işaretleyerek
veya işareti kaldırarak kullanıcı karar verir.
8.16.

Yazıtipi Büyüt/Küçült
T

S

P

D

Çekim senaryosu tablosundaki yazıların boyutları bu düğmeler sayesinde
büyültülebilir, küçültülebilir.
8.17.

Sahne Kartları
T

S

P

D

Sahne Kartlarının görünüp, görünmemesi bu anahtar ile sağlanır.
8.18.

Resim ve Ses
T

S

P

D

Resim ve Ses penceresinin görünüp, görünmemesi bu anahtar ile sağlanır.
8.19.

Tredman Notları
T

S

P

D

Tredman notlarının görünüp, görünmemesi bu anahtar ile sağlanır.
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8.20.

Yeni
T

S

P

D

Çekim senaryosu hazırlanırken, “Paragraf” sütunundaki (sahne başlığı
hariç) metin üzerinde fare ile metnin bir kısmı boyanarak (select)
seçilebilir. Bu gibi durumlarda etkinleşebilen bu düğme sayesinde seçilen
metin, yeni bir plan, kostüm, makyaj, saç modeli, aksesuar, özel efekt,
dekor, ışıklandırma veya diğer türünde bir sahne bileşeni olarak
yaratılabilir.
Bu şekildeki kullanmlarda, seçilen metnin üzerinde kalan metin plan
numarasını korurken, seçilen metin ve seçilen metnin arkasında kalan
metin ayrı ayrı planlar haline getirilecektir. Resim 37 ve Resim 38 bu
durumu göstermektedir.

Resim 37 Paragraf seçerek yeni plan yaratmak-1
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Resim 38 Paragraf seçerek yeni plan yaratmak-2

Bu durumdaki planların silinmesi halinde, ilgili senaryo paragrafı özgün
haline dönecektir.
8.21.

Filtreler
T

S

P

D

Detayları 9.7.’de anlatılmıştır.
8.22.

Filtre Seç
T

S

P

D

Sahneler üzerinde (daha önce kaydedilmiş) bir filtreyi uygulamak veya
yeni bir filtre oluşturmak için bu düğme kullanılır.
8.23.

Filtreyi Kaldır
T

S

P

D

Varsa, sahneler üzerinde uygulanmış bir filtrenin kaldırılarak, tüm
sahnelerin görünmesi sağlanır.
8.24.

Çekim Senaryosu Tablosu
T

S

P

D

Çekim Senaryosu Tablosu’nun herbir satırı, “Paragraf” başlıklı sütununda
senaryo paragrafını barındırmaktadır. Bu nedenledir ki, çekim senaryosu
hazırlanan bir senaryo kilitlenerek, senaryo üzerinde işlem yapılması
engellenmiştir. Zira ilerleyen kısımda aktaracağımız gibi, çekim senaryosu
hazırlanırken bir paragraf (özellikle eylem veya diyalog paragrafları)
zaman zaman farklı çekim ölçeği veya kamera açısı ihtiyacı duyacağından
parçalara ayrılabilir. Parçalara ayrılmış bir paragrafın içeriğinin değişmesi,
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çekim senaryosunun tutarlığını olumsuz etkileyeceği gibi, 14.’de anlatılan
Basit Proje Planı yapılmasını da engelleyecektir.
Çekim Senaryosu Tablosundaki sütunlar ve barındırdıkları bilgi itibariyle
kullanım özellikleri şu şekildedir:
8.24.1.

Sahne numarası
İlgili Sahneye ait Sahne Başlığı paragrafının sol tarafında görünen bu bilgi,
sahnenin, senaryo içinde kaçıncı sırada olduğunu gösterir. Kullanıcı,
sahne başlığında sahne numaralarının görünmesini istemese dahi, bu
bilgi tablo üzerinde görünmektedir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.

8.24.2.

Plan Numarası
Bir sahnedeki, herhangi bir paragrafın 8.24.3.’de açıklandığı gibi bir plan
hailne getirilmesi halinde, kaçıncı plana ait olduğunu gösteren bilgidir. Bu
alanın boş olması, yukarı doğru ilk dolu plan numarasına ait plan içinde
çekileceğini göstermektedir. Bu bilgi kullanıcı tarafından değiştirilemez.

8.24.3.

Senaryodaki Paragraf
Senaryonun ilgili paragrafıdır. Bu paragraf üzerinde değişiklik yapılması
mümkün değildir. Ancak Resim 37’de gösterildiği şekliyle kısmen
boyanarak (selecting) seçildikten sonra Resim 37’de verilen pencerenin
üst kısmında görünen menüden, boyanmış olan alan ile ilgili neler
yapılabileceği kullanıcı tarafından kararlaştırılabilir. Söz konusu işlem
yapıldıktan sonra çekim senaryosu tablosunun yeni hali Resim 38’de
verilmiştir.
Boyanan alan, yeni bir plan haline getirilebileceği gibi, yeni bir bileşen
(kostüm, saç tasarımı, makyaj, aksesuar, özel efekt, ışıklandırma veya
diğer) olarak da tanımlanabilir.
Yeni bir plan olarak tanımlanması halinde boyanmış olan kısım, ayrı bir
satır ve plan haline getirilir ve boyanmış olan kısımdan önceki kısım ile
boyanmış olan kısımdan sonraki kısım ayrı ayrı planlar olarak güncellenir.
Yeni bir bileşen olarak tanımlanması halinde ise; tıpkı 8.24.8., 8.24.9.,
8.24.10., 8.24.11., 8.24.12., 8.24.13. veya 8.24.14.’de açıklandığı gibi
bilgi girişi yapılmış olur.

8.24.4.

Çekim Ölçeği
Kullanıcının aşağıda verilen seçeneklerden birisini seçerek belirleyeceği
çekim ölçeği bu alana yazılır. Çekim ölçeği bilgi alanı dolu olan bir satır
(senaryo paragrafı) otomatik olarak yeni bir plan olarak işlem görecektir.
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8.24.5.



Ayrıntı Çekim



Baş Çekim



Bel Çekim



Boy Çekim



Çok Uzak Çekim



Diz Çekim



Geri Kamera Hareketi



Göğüs Çekim



Havadan Çekim



İkili Omuz Çekim



İleri Kamera Hareketi



Karşılık Çekimi



Omuz Çekim



Omuz Üstü (Amorslu) Çekim



Orta Çekim



Öznel Kamera



Sabit Kamera



Sekans Çekim



Sıkı Plan



Toplu Çekim



Uzak / Genel çekim

Kamera Açısı
Kullanıcının aşağıda verilen seçeneklerden birisini seçerek belirleyeceği
kamera açısı bu alana yazılır. Kamera açısı bilgi alanı dolu olan bir satır
eğer çekim ölçeği bilgisi nedeniyle yeni bir plan değil ise otomatik olarak
yeni bir plan olarak işlem görecektir.

8.24.6.



Alttan Görüş (alt açı)



Bas aşağı görüş



Dikey Çevrinme



Göz seviyesi



Hareketli Çekim



Karşı Açı



Üstten Görüş (Üst açı)



Yatay Çevrinme



Yatık Çerçeveleme



Yukarı Çevrinme

Kamera Hareketi
Kullanıcının aşağıda verilen seçeneklerden birisini seçerek belirleyeceği
kamera hareketi bu alana yazılır.


Dikey Yükseliş
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8.24.7.



Düşey Alçalış



Geri Kaydırma



Kaydırma



Koşut Kaydırma



Optik Kaydırma



Öne Kaydırma

Çekim Mekânı
Varsa sahnenin geçtiği mekân içinde bulunan bazı bölümler
detaylandırılarak çekim mekânı olarak ayrıca işaretlenebilir. Örneğin
Tufan Ev mekânında geçen bir sahnenin, bir planı “pencerenin önünde”
gibi bir detaylandırma ihtiyacı hissediyorsa bu bilgi alanı kullanılır. Bu
bilgi alanı kullanıcı tarafından gerektikçe değiştirilebilir veya içeriği
silinebilir.

8.24.8.

Kostümler
İlgili sahnede, ilgili karakterin kullanacağı kostüm bilgisi bu alana yazılır.
Bu alana yazılan bilgi, daha önce kullanılmış bir kostüm ise, açılan
seçmeli liste (combo box) içinden seçilerek girilebilir. Şatey daha önce
kullanılmamış bir kostüm bilgisi giriliyor ise yeni kostüm olarak
oluşturulacaktır.

8.24.9.

Saç Tasarımı
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin saç tasarımı için kullanımıdır.

8.24.10. Makyaj
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin makyaj için kullanımıdır.
8.24.11. Aksesuar
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin aksesuar için kullanımıdır.
8.24.12. Özel Efekt
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin özel efekt için kullanımıdır.
8.24.13. Işıklandırma
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin ışıklandırma için kullanımıdır.
8.24.14. Diğer
8.24.8.’de bahsedilen işlemlerin diğer işlemler için kullanımıdır.
8.24.15. Notlar
Her çekim senaryosu tablosu satırı için ayrı ayrı not alma imkânı vardır.
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9.

YAZDIR
Yazdırma işlemi iki ayrı konuda yapılacak seçimlerden sonra
gerçekleştirilebilir.

9.1.

Ne yazdırılacak?
Resim 39.’da görüldüğü gibi, yazdırılacak olan sayfaların seçimi bir ağaç
menü üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu menü üzerinde, yanındaki
kutucuğu işaretli olmayan sayfalar veya sayfa işaretlenmiş olsa dahi,
yanındaki kutucukta işaretli olmayan paragraflar yazdırılmayacaktır.

Resim 39 Yazdırma Ekranı

Örneğin kullanıcı, Sahneler sayfasının yanındaki kutucuğu işaretleyerek
sahneleri yazdırmak isterken, bu sayfanın altında bulunan paragraf
tiplerinden karakter, parantez ve diyalog tiplerinin yanındaki kutucuktaki
işaretleri kaldırmak suretiyle diyalogları olmayan bir senaryo baskısı
alabilir.
9.2.

Hangi Sahneler Yazdıırlacak?
Kullanıcı, hangi sayfaları yazdıracağını seçtikten sonra, yazdıracağı
sayfalar içerisinde sahnelerin de yazdırılması gerekenleri var ise, sağ
taraftaki pencereden yazdıracağı/yazdırmayacağı sahneleri seçebilir.
Bu seçimi yaparken, sahne başlığı veya sahne karakterleri üzerinde
serbest metin araması yapabilirken, filtre de kullanabilir.
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9.3.

Senaryo
Bu sayfadan senaryo sayfasına dönüş için bu düğme kullanılır.

9.4.

Şablon
Senaryonun yazımı esnasında kullanılan şablondan farklı bir şablonda
bastırılmasının istenmesi halinde bu düğme marifetiyle, baskı için
kullanılacak şablon seçilir.

9.5.

DOC Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.doc’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.doc’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
9.6.

PDF Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.pdf’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.pdf’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
9.7.

Filtreler
T

S

P

D

SenEDIT, sahnelerin, zaman, mekân, ortam, tip, sahnede rol alan karakter,
sahnede kullanılan ses gibi unsurlara göre filtrelenmesini sağlayan önemli
bir özelliğe sahiptir.
Resim 40.’da görüldüğü gibi, oluşturulan filtreler saklanarak, daha sonra
farklı amaçlarla da kullanılabilir.

Resim 40 Filtreler Ekranı
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9.8.

Filtre Seç
T

S

P

D

Sahneler üzerinde (daha önce kaydedilmiş) bir filtreyi uygulamak veya
yeni bir filtre oluşturmak için bu düğme kullanılır.
9.9.

Filtreyi Kaldır
T

S

P

D

Varsa, sahneler üzerinde uygulanmış bir filtrenin kaldırılarak, tüm
sahnelerin görünmesi sağlanır.
9.10.

Tüm Sahneler
T

S

P

D

Bu düğmeye basıldığı zaman, sahne yazdırılacak sayfalarda, tüm sahneler
yazdırılacaktır.
9.11.

Hiçbiri
T

S

P

D

Bu düğmeye basıldığı zaman, sahne yazdırılacak sayfalarda, herhangi bir
sahne yazdırılmayacaktır.
9.12.

Ters Çevir
T

S

P

D

Sahneler penceresindeki işaretlerin tersini gerçekleştirecektir. Yani,
yazdırılmayacak sahneleri yazdırmak, yazdırılacak sahneleri de
yazdırılmayacak şekilde işaretler. Bu sayede, çok sayıda sahnesi olan ve
fakat çok az sayıdaki sahnenin yazdırılması istenen durumlarda kolaylık
sağlanır.
9.13.

Başlık / Dipnot Seçenekleri
T

S

P

D

Sahne sayfalarında başlık ve/veya dipnot kullanılıp, kullanılmayacağı bu
seçenek ile belirlenir.
9.14.

Açıklama
T

S

P

D

Varsa, sahne bileşenine ilişkin açıklama da yazıdırılır, yazdırılmaz.
9.15.

İstatistikler
T

S

P

D

Varsa, sahne bileşenine ilişkin istatistikler de yazıdırılır, yazdırılmaz.
9.16.

Görsel
T

S

P

D

Varsa, sahne bileşenine ilişkin resim(ler) de yazıdırılır, yazdırılmaz.
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10.

SAHNELER
Bu sekmede yapılacak işler, sahnelerin içine girmeden, sahnenin içindeki
detayları görmeden, sahne kartları üzerinden, bir sahne için yapılabilecek
işleri daha kolay ve hızlı yapmaktır.
Daha ziyade tredman yazarlarının çok faydalanacağı bu sekme, bir
senaryoda en az bir tane sahne saklanmadan görünmeyecektir.
Öncelikle, üzerinde işlem yapacağınız sahneyi, yön tuşları veya fare ile
tıklayarak seçtikten sonra, aşağıda açıklanan işlemleri kolaylıkla
yapabilirsiniz.
Bir sahnenin üzerinde fare ile çift tıklamak suretiyle o sahnenin tüm
detaylarının görünebileceği ve fakat üzerinde değişiklik yapamayacağınız
sahne penceresini açabilirsiniz. Şayet, tredman notlarının görünmesini
tercih etmişseniz, sahne kartının en altındaki sarı şeride fare ile çift
tıklayarak, sahne tredmanının görünmesi ve/veya değiştirilmesini
sağlayabilirsiniz.
Öte yandan bu sayfada senaryo içindeki sahnelerin yerini değiştirebilir
veya kopyasını çıkarabilirsiniz.
Sahne kartlarından herhangi bir tanesi fare ile tutularak, önüne taşınacağı
veya kopyalanacağı sahnenin üzerine bırakıldığında fare ile tutulmuş olan
sahne, üzerine bırakılan sahnenin önüne kopyalanacak veya taşınacaktır.
Bu işlem yapılırken, diğer elimizle CTRL tuşuna basarak bu işlemi
gerçekleştirirsek kopyalama, SHIFT tuşuna basarak gerçekleştirirsek de
taşıma işlemi gerçekleşecektir.

10.1.

Senaryo
T

S

P

D

Bu sayfadan senaryo sayfasına dönüş için bu düğme kullanılır.
10.2.

Resim ve Ses Dosyalarını Göster / Gizle
T

S

P

D

Bu konudaki detaylı açıklamalar 5.12.’de verilmiştir.
10.3.

Giriş Efekti
T

S

P

D

Sahnenin giriş efektini düzenlemek için bu düğme kullanılır.
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10.4.

Çıkış Efekti
T

S

P

D

Sahnenin çıkış efektini düzenlemek için bu düğme kullanılır.
10.5.

Yukarıya Sahne Ekle
T

S

P

D

Sahnenin önüne sahne eklemek için bu düğme kullanılır. Bu işlem ile ilgili
detaylar 5.5.’in ikinci paragrafından itibaren verilmiştir.
Ancak, bu pencereye özel olarak, bu düğme üzerinde farenin sağ
düğmesine tıkladığınız takdirde (bir defada en fazla 99 adet olmak üzere)
dilediğiniz sayıdaki boş sahneyi, ardarda ekleyebilirsiniz.
10.6.

Aşağıya Sahne Ekle
T

S

P

D

Sahnenin arkasına sahne eklemek için bu düğme kullanılır. Bu işlem ile
ilgili detaylar 5.6.’ in ikinci paragrafından itibaren verilmiştir.
Ancak, bu pencereye özel olarak, bu düğme üzerinde farenin sağ
düğmesine tıkladığınız takdirde (bir defada en fazla 99 adet olmak üzere)
dilediğiniz sayıdaki boş sahneyi, ardarda ekleyebilirsiniz.
10.7.

Sahne Sil
T

S

P

D

Sahneyi silmek için bu düğme kullanılır. Bu konudaki detaylar 5.7.’de
verilmiştir.
10.8.

Figürasyon
T

S

P

D

5.8.’de ifade edildiği gibi, sahneye figürasyon eklemek için bu düğme
kullanılır.
10.9.

Sahne Tipi
T

S

P

D

Sahnenin tipinin değiştirilmesi için bu düğme kullanılır. Bu işlem ile ilgili
detaylar 5.10.’da verilmiştir.
10.10.

Resim
T

S

P

D

Sahneye resim eklemek için bu düğme kullanılır. Bu konudaki detaylar
5.12.’de verilmiştir.
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10.11.

Ses
T

S

P

D

Sahneye ses eklemek için bu düğme kullanılır. Bu konudaki detaylar
5.12.’de verilmiştir.
10.12.

Ses Kayıt
T

S

P

D

Sahneye ait ses kaydı yapmak için bu düğme kullanılır. Bu konudaki
detaylar 5.12.’de verilmiştir.
10.13.

Filtreler
T

S

P

D

Detayları 9.7.’da verilen filtre kullanımı için bu düğme kullanılır.
10.14.

Filtreyi Kaldır
T

S

P

D

Şayet bir filtre kurulmuş ise, filtrenin etkisini yok etmek için bu düğme
kullanılır.
10.15.

Tredman Notları
T

S

P

D

Detayları 5.13.’de verilen tredman notu girmek için bu düğme kullanılır.
10.16.

Sesleri Çal
T

S

P

D

Bazı sahneler için, birden fazla sayıda ses kaydı yapılmış olabilir. Özellikle
tredman yazarlarının sık kullandığı ses kaydı ile tredman bilgisi
işlemlerinde çok sayıda kayıt yapıldığı gözlemlenmiştir. Kaydedilen sesleri
çalmak için tek tek işlem yapmak yerine, bu düğmeye basmak suretiyle
kaydedilmiş sesler sırayla ardarda dinlenebilecektir.
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11.

SİNOPSİS – ÖYKÜ
Senaryoya ait sinopsis ve/veya öykü, bu sekmelere geçiş yapılarak
gerektiği gibi düzenlenebilir. Pratik olarak sinopsis ve öykü için uzunluk
sınırlaması yoktur.
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12.

ŞABLON AYARLARI
Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi SenEDIT, şablonlar kullanarak
senaryo yazılmasını destekleyen bir yazılımdır. Bir senaryo yazıldığı
şablondan (örneğin Hollywood) farklı bir şablonda kullanılmak istenebilir.
Bu gibi durumlarda, senaryonun (saniyeler mertebesinde) diğer şablona
uyarlanması SenEDIT tarafından otomatik olarak
gerçekleştirilebilmektedir.
Bu nedenle, şablonlarda kullanılan paragraf tipleri de kullanııclar
tarafından özelleştirilerek, değiştirilebilir.
Şablonlar sayfasına geçildiği zaman aşağıdaki resimde görüldüğü gibi,
ağaç menü yapısında, şablon içindeki tüm sayfalar ve o sayfalara ait
paragraflar gelmektedir.

Resim 41 Şablon Ekranı

Bu paragraflardan herhangi birisi fare ile tek kere tıklamak suretiyle
işaretlendikten sonra, 12.7., 12.11., 12.12., 12.13. ve 12.14.’de ifade
edilen işlemler; şablon sayfalarıyla ilgili olarak da 12.8., 12.9. ve
12.10.’daki işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
Bir şablon değiştirildiği zaman, o şablonu kullanan tüm senaryolar da
otomatik olarak değiştirilmektedir.
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Şayet, 12.15.’de açıklanan sahne başlığı değişikliği yapılır ise; bu
durumda söz konusu şablonu kullanan tüm senaryoların sahne başlıkları
da değiştirilecektir.
12.1.

Hollywood / Fransız Deseni
T

S

P

D

Üzerinde çalışılacak şablon bu düğme ile seçilir.
12.2.

İlk Değerler
T

S

P

D

Bir şablonun sahip olduğu ilk değerler, bu düğme ile geri yüklenebilir.
12.3.

Sakla
T

S

P

D

Şablon üzerinde yapılan işlemlerin saklanması için bu düğme kullanılır.
Bir şablonda değişiklik yapıldığı zaman, o şablonu kullanan senaryolar da
otomatik olarak değişecektir.
12.4.

DOC Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.doc’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.doc’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
12.5.

PDF Sakla
T

S

P

D

Ekranda açık olan belgenin ‘.pdf’ deseninde saklanması bu düğme ile
gerçekleştirilir. Bu düğmeye basılınca açılan pencereden, saklanacak
dosyanın yeri (klasörü) ve ismi belirlenerek dosyanın ‘.pdf’ deseninde
saklanması gerçekleştirilir.
12.6.

Yazdır
T

S

P

D

Şablon değerlerinin hızlıca yazıcıdan alınması bu düğme ile sağlanır.
12.7.

Yazı Tipi
T

S

P

D

İlgili paragrafın kullanacağı yazı tipi, boyu, kalın (bold), yatık (italic) veya
altı çizgili (underline) olup olmayacağı bu seçenek ile belirlenir.
12.8.

Sayfa Türü
T

S

P

D

Şablonun kullanacağı sayfa boyutu bu seçenek ile belirlenir (paper kind).
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12.9.

Baskı Yönü
T

S

P

D

Şablonun kullanacağı sayfanın dikey veya yatay olacağı (orientation), bu
seçenek ile belirlenir.
12.10.

Sayfa Boşlukları
T

S

P

D

Şablonun kullanacağı sayfanın kenar boşlukları (margins) bu seçenek ile
belirlenir.
12.11.

Paragraf Hizala
T

S

P

D

Seçilen paragrafın sağa, sola, ortalı veya yaslanmış bir şekilde hizalanıp,
hizalanmayacağı bu seçenek ile belirlenir.
12.12.

Üstten Boşluk
T

S

P

D

Paragrafın, kendisinden önceki paragraftan ne kadar uzak olacağı (space
before) bu seçenek ile belirlenir.
12.13.

Alttan Boşluk
T

S

P

D

Paragrafın, kendisinden sonraki paragrafı ne kadar ileri yazacağı (space
after) bu seçenek ile belirlenir.
12.14.

Satır Boşluğu
T

S

P

D

Paragrafı oluşturan satırlar arasındaki boşluk bu seçenek ile belirlenir.
12.15.

Sahne Başlığı
T

S

P

D

Şablonun kullanacağı sahne başlığı, bu düğmeye basılarak açılacak olan
ve Resim 42.’de gösterilen Sahne Başlığı penceresindeki seçenekler ile
belirlenir.
Sahne başlığında yapılacak değişiklikler, sahne başlığı penceresinin
kapanmasından sonra, ilgili şablonu kullanan tüm senaryolar üzerinde
otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
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Resim 42 Sahne Başlığı Penceresi

‘Sahne başlığı seçenekleri’ ile sahne başlığındaki mekân, zaman ve ortam
bilgilerinin sıralanış şeklini belirlemek için kullanılır,
‘Sahne Numarası Seçenekleri’ ile sahne numarası kullanılıp,
kullanılmayacağını, kullanılacak ise hangi tarafta olacağını belirlemek için
kullanılır,
‘Sahne Etiketi’ ile sahne etiketi olarak kullanılacak metin girilir,
‘Sahne Numarasından Sonraki Ayraç’ ile sahne numarasından sonra
verilecek ayraç seçilir,
‘Sahne Karakterleri Listesinde, karakterler arasında kullanılacak sembol’
ile 5.15.3.’de bahsedilen Sahne Bilgileri’nde yazılacak karakterler
arasındaki ayraç belirlenecektir.
‘Birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında kullanılacak ayraç’ ve ‘İkinci
bölüm ile üçüncü bölüm arasında kullanılacak ayraç’ ile sahne
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başlığındaki mekân, zaman ve ortam arasında kullanılacak ayraç
belirlenir.
‘Sağ taraftaki sahne numaralarının dizilişini ters çevir’ seçeneği ancak ve
ancak, sahne başlığının sağ tarafında sahne numarası kullanılacak ise
etkinleşmektedir. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, sol taraftaki sahne
etiketi, sahne numarası ve sahne numarasından sonraki ayraç dizilişi,
simetrik olarak ters dizilecektir.
‘Kıslatma Kullan’ başlığının işaretlenmesi Türkçe dışındaki dillerde, iç, dış
ve iç-dış ifadelerinin uzun olması nedeniyle, kısaltılması için (örneğin
Interior = INT.) kullanılmaktadır.
Sahne başlığı ile ilgili yapılan seçimler neticesinde, sahne başlığının
temsili görüntüsü Resim 42.’de verilen pencerenin üst kısmında
belirecektir.
12.16.

Uzaklaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin uzaklaşması ve
görüntü olarak küçülmesi sağlanır.
12.17.

Yakınlaş
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin yakınlaşması ve
görüntü olarak büyümesi sağlanır.
12.18.

Pencereye Sığdır
T

S

P

D

Bu düğmeye basarak, üzerinde çalıştığınız belgenin içinde bulunduğu
pencereye sığacak büyüklüğe gelmesi otomatik olarak sağlanır.
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13.
13.1.

SEÇENEKLER
Arayüz Dili
T

S

P

D

Senaryo dilinden farklı olarak, SenEDITin arayüzünde kullanılacak dil
buradan seçilir. Arayüz dili değiştirildiği zaman tüm komutlar ve yardım
mesajları seçilen dil için düzenlenecektir. Bu işlem bilgisayarınızın
performansına bağlı olarak (genellikle) birkaç saniyede
tamamlanmaktadır.
13.2.

İpuçları Açık/Kapalı
T

S

P

D

SenEDIT, ayrıca yardım dosyası içermeyen bir üründür. SenEDIT
kullanılırken, farenin üzerine gittiği düğmeler veya pencereler, şayet
yardım bilgisi vermesi gerekiyorsa otomatik olarak yardım bilgisini
verecektir. İpuçları bu düğmeye basılarak açılıp, kapatılabileceği gibi,
3.1.’de açıklandığı şekliyle de kullanılabilir.
13.3.

Genel Ayarlar
T

S

P

D

Seçenekler sayfasında, ürün anahtarı girilmesi ile ilgili pencereye
geçilmesi halinde, diğer seçeneklere geri gönmek için bu düğme
kullanılır.
13.4.

Dışarı Ver Ayarları
T

S

P

D

Dışarı verilecek dosyalarda, resim ve/veya ses dosyalarının da verilip
verilmeyeceği, bu seçenek ile belirlenir. Özellikle ses dosyalarının çok
büyük yer kaplaması nedeniyle, dışarı verilecek dosyaların boyunu
küçültmek için ses dosyalarının verilmemesi imkânı bu seçenek ile
düzenlenir.
13.5.

Ürün Anahtarı Değiştir
T

S

P

D

SenEDITin ürün anahtarını, daha yüksek kabiliyetli bir ürün ile değiştirmek
için bu sayfa kullanılır.
13.6.

Yeni Film Yaratılırken Kullanılacak Standart Şablon Tipi
T

S

P

D

Yeni bir film oluşturulurken, standart olarak hangi şablonda yazılacağı bu
seçenek ile belirlenir.
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13.7.

Yeni Film İçin Standart Film Türü
T

S

P

D

Yeni bir film oluşturulurken, filmin türünün ne olacağına dair ön değer bu
seçenek ile belirlenir.
13.8.

Yeni Mekân Yaratıldığında Kullanılacak Standart Ortam Bilgisi
T

S

P

D

Yeni bir mekân oluşturulduğu zaman, mekânın standart ortamının ne
olacağı bu seçenek ile belirlenir.
13.9.

Yeni Karakter Yaratıldığında Kullanılacak Standart Cinsiyet Bilgisi
T

S

P

D

Yeni bir karakter oluşturulduğunda, cinsiyetinin ne olacağı bu seçenek ile
belirlenir.
13.10.

Yeni Sahne Yaratıldığında Kullanılacak Standart Sahne Tipi Bilgisi
T

S

P

D

Yeni bir sahne oluşturulduğunda, sahnenin standart tipinin ne olacağı bu
seçenek ile belirlenir.
13.11.

Yeni Sahne Yaratıldığında Kullanılacak Standart Ortam Bilgisi
T

S

P

D

Yeni bir sahne oluşturulduğunda, standart olarak ortam bilgisinin ne
olacağı bu seçenek ile belirlenir.
13.12.

Yeni Sahne Yaratıldığında Kullanılacak Standart Zaman Bilgisi
T

S

P

D

Yeni bir sahne oluşturulduğunda, standart olarak zaman bilgisinin ne
olacağı bu seçenek ile belirlenir.
13.13.

En Fazla Yedek Dosya Sayısı
T

S

P

D

Bazı kullanıcılar disklerinde daha fazla yer tutmaması için bu sayıyı düşük
tutmak isteyebilirler, bu nedenle, otomatik yedekleme yapılırken en son
kaç dosyanın tutulacağı bu seçenek ile belirlenir.
13.14.

Senaryoyu Yedeklerken Resim ve Ses Dosyalarını Ayrıca Yedekle
T

S

P

D

Senaryolar otomatik olarak yedeklenirken, resim ve ses dosyalarının da
yedeklenip, yedeklenmeyeceği bu seçenek ile belirlenir. Özellikle ses
dosyaları büyük yer tuttuğu için, yedeklenmeleri bir taraftan zaman
alırken, diğer taraftan da diskte büyük alanlar tutulmasına neden
olabilmektedir.
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14.

BASİT İŞ PROGRAMI
Basit İş Programı, yazılan bir senaryonun, çekim senaryosu hazırlandıktan
sonra, sahnelerinin çekileceği takvimi belirlemek üzere gerçekleştirilmiş
basit anlamda bir proje planlayıcısıdır.

Resim 43 Basit İş Programı

Kullanıcı, arzuya bağlı olarak sahneleri filtreleyebileceği gibi, Resim 43‘de
gösterilen arama alanlarına serbest metin yazılarak da, serbest metnin
geçtiği sahnelerin seçilmesini sağlayarak filtreleme yapabilir.
Yukarıdaki örnekte “Tufan Ev” mekânının çeşitli bölümleri mevcuttur.
Bunlar evin önü, salon, bahçe gibi kısımlar olabilir.

Resim 44 Arama Penceresi
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Resim 44’de “Tufan Ev” mekânı ile ilgili arama sonuçlarını görüyoruz. İlgili
mekâna gidildiğinde tüm sahnelerin çekilebilmesi için bir başka ifadeyle
ilgili mekândaki tüm bölümleri içeren sahneleri tespit edebilmek için
sadece “Tufan Ev” araması yapmak yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili
mekâna gidildiği zaman (tercihe göre) söz konusu mekândaki tüm
çekimler tamamlanmış olabilecektir.
14.1.

Sakla
T

S

P

D

Uygun arama veya filtreleme yapıldıktan sonra, seçilen sahnelerin
çekilmesi için planlanan tarih belirlenir ve bu düğme marifetiyle ilgili iş
programı saklanır. Saklanan iş programı kapsamındaki sahneler Resim
45’de görüldüğü gibi arka fonu gri renkle boyanarak kullanıcıya
sakalnadığına dair bilgi verilecektir. Ayrıca, “’Tarih’ alanına da söz konusu
sahnenin çekilmesinin planlandığı iş programının tarihi yazılacaktır.

Resim 45 Saklanan İş Programı

14.2.

Sil
T

S

P

D

Daha önce planlanmış bir iş programı, takvim üzerinde Kırmızı renkte ve
altı çizgili olarak görünecektir. Bu tarihe fare ile tıklandığı zaman, o tarih
için planlanmış iş programına seçilen sahneler iş programı tablosunda
görüntülenecektir. Bu düğmeye basılarak ilgili iş programı silinebilir.
14.3.

Sahne Dökümü
T

S

P

D

İş planı tablosunda, fare ile tıklamak suretiyle seçinlen sahne için, 8.8.’da
değinilen sahne dökümü bu düğme ile alınır.
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14.4.

Dışarı Ver (.doc)
T

S

P

D

Daha önce saklanmış bir iş planının detayları, başkaca taraflarla
paylaşılmak istenebilir. Bu gibi durumlarda, söz konusu iş planı takvim
üzerinden seçildikten sonra bu düğme ile .doc deseninde dışarı alınabilir.
14.5.

Sütunlar
T

S

P

D

Bu konudaki açıklama 8.9.’de yapılmıştır.
14.6.

Sözcük Kaydır
T

S

P

D

Bu konudaki açıklama 8.10.’de yapılmıştır.
14.7.

Sahne Tipleri
T

S

P

D

Bu konudaki açıklama 8.12.’da yapılmıştır.
14.8.

Tüm Sahneler
T

S

P

D

Resim 46’da görüldüğü gibi; iş programı tablosunda, planlanmış veya
planlanmamış tüm sahneler görünecektir. Burada planlanmış olan
sahnelerin ‘Tarih’ sütunundaki bilgi dolu ve fon rengi de gri olacaktır.
Böylelikle henüz planlanmamış sahnler rahatlıkla seçilebilecektir.
14.9.

Planlanmamış Sahneler
T

S

P

D

Resim 46’da görüldüğünden farklı olarak tersine; iş programı tablosunda,
planlanmamış tüm sahneler görünecektir. Bu sayede çekimi planlanmamış
sahnelerin planlanması sağlanacak ve kullanıcının çekim için
planlanmamış sahne bırakmasının önüne geçilecektir.
14.10.

Yazı Tipi Büyüt/Küçült
T

S

P

D

Bu konudaki açıklama 8.16.’da yapılmıştır.
14.11.

Filtreler
T

S

P

D

Detayları 9.7’de anlatılmıştır.
14.12.

Filtre Seç
T

S

P

D

Sahneler üzerinde (daha önce kaydedilmiş) bir filtreyi uygulamak veya
yeni bir filtre oluşturmak için bu düğme kullanılır.
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14.13.

Filtreyi Kaldır
T

S

P

D

Varsa, sahneler üzerinde uygulanmış bir filtrenin kaldırılarak, tüm
sahnelerin görünmesi sağlanır.
14.14.

Tarih
T

S

P

D

İş programının yani çekimin planlandığı tarihtir. Bir tarih Kırmızı ve altı
çizgili olarak görünüyor ise, o tarihte bir çekim planı vardır ve aynı
senaryo için, aynı gün birden fazla çekim planlanamaz. Kırmızı ve altı
çizgili bir güne fare ile tıklandığında, ilgili tarihte çekilmesi planlanan tüm
sahneler iş programı tablosunda görüntülenecektir.
14.15.

Açıklama
T

S

P

D

Planlanan iş programının açıklaması bu alana yazılır.
14.16.

Lokasyon (Adres)
T

S

P

D

Planlanan iş programındaki sahnelerin çekildeceği adres veya adresler bu
alana yazılır.
14.17.

Yapım Notları
T

S

P

D

Planlanan iş programı için set ekibine iletilecek bilgiler bu alana yazılır

Resim 46 Tüm Sahneler
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