
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SenEDIT, senaristler için geliştirilmiş, tek 

kullanıcılı, Microsoft Windows ortamında çalışan 

bir yazılımdır. Film, dizi, karakter, sahne, dekor, 

ses gibi pekçok bileşenin kolaylıkla 

tanımlanarak kullanılmasını ve gereken 

durumlarda diğer senaristler ile paylaşılmasını 

sağlar. Zengin istatistik ve bilgi desteği ile filmin 

gidişatı hakkında anında bilgi sağlar. Üstelik 

Ultima sürümünde kullanıcılar klavye 

kullanmadan, konuşarak senaryo yazabilirler. 
www.senedit.com 

http://www.senedit.com/


 

 

 

Konuşma tanıma sayesinde (sadece Ultima sürümünde ve sadece Türkçe dili için 

geçerlidir), kullanıcılar, sahne girişini klavye kullanmadan, konuşarak yapabilirler. 

 

 

Kullanıcıların, normal sayfa düzeninde sahne girişi yapabildiği, çıktı şeklini sürekli olarak 

görebildiği, sahneden ayrılmadan yeni zaman, dekor, karakter veya ses gibi sahne 

bileşenleri ekleyebildiği, değiştirebildiği çok kolay bir sahne girişi arayüzüne sahiptir. 

Sahne girişi yapıldığı esnada istatistik almak, baskı önizlemesi yapmak ve benzeri pekçok 

yardımcı fonksiyona tek tuşla erişilebilir. 

  

Sahnelerin, (serim, önseme, hazırlık, çatışma, gelişim, yan olay, düğüm ve 

çözüm şeklinde)  tiplerine göre renklendirilerek daha kolay takip edilmesi 

sağlanabilir. Renklendirilen sahneler, uzunluklarına göre çubuk tipinde 

grafikselleştirilerek, sahne akışının uygunluğu her an izlenebilir. 

 
  

 

Konuşma Tablosu, film içindeki karakterlerin birbirleri ile yaptıkları konuşmaların 

sürelerine göre değerlendirme yapmak için en önemli araçtır. Birbiriyle konuşmayan 

karakterler, birbirleriyle orantısız konuşan karakterler, filmin toplam süresi içinde 

gereksiz çok konuşan veya konuşmayan karakterler bu tablo sayesinde anında tespit 

edilebilir. 

  

İstenilen her an film, sahne, karakter, dekor veya ses bazında istatistikler alınabilir, 

karakterlerin, dekorların veya seslerin film içindeki ağırlıkları istatistiksel olarak 

izlenebilir. 

 
  

 

Sahneler, (dekor, zaman, mekan, karakter, ses, sahne tipi gibi) 

sahne bileşenlerine göre filtrelendirilerek kullanılabilir. Bu filtrelerin; 

film yazdırma, kopyalama, dışarı verme (export) gibi fonksiyonlarda 

da kullanılabilmesi sayesinde filmin başkalarıyla kısmi olarak 

paylaşılması sağlanabilir. 

  

  

  

  

  



  

SenEDIT kullanılarak yazılmış senaryolar 

ve/veya SenEDIT şablonları dışarı verilebilir 

(export) veya dışarıdan alınabilir (import). 

İsteğe göre dışarı verme veya kopyalama 

işlemlerinde Filtre kullanılabilir.  

  

  

  

   

Standart Hollywood ya da Fransız deseni baz alınarak, özel 

şablonlar yaratılabilir, bu şablonlar dışarı verilerek (export) veya 

dışardan alınarak (import) paylaşılabilir. Senaryo yazıldıktan sonra 

isteğe bağlı olarak istenilen şablona göre baskı alınabilir. 

  

Kullanıcının seçtiği arayüz diline göre yazım kontrolü 

yapabilmesi (spell checker), film, karakter veya sahne 

içerisinde geçen belli ifadeleri bul ve değiştir (find & replace) 

imkanı, karakterlerin karakter özelliğine ve cinsiyetine göre, 

serbest metinle arama yapılmasına imkan veren (isim öneren) 

isim arama motoru, yapılan çalışmaları otomatik olarak 

yedeklemek ve gereken durumlarda önceki yedeklere 

dönebilmek için otomatik yedekleme imkanı, zengin 

parametrik seçenekleriyle çıktı alabilmek, bir sahnenin aynı 

film içinde yerini değiştirmek veya kopyasını alabilmek; veya 

söz konusu sahneyi başka bir film içine taşımak veya 

kopyalamak suretiyle ekip halinde senaryo yazabilmek, apar 

ses, dış ses kullanımını denetlemek gibi daha pekçok imkan 

SenEDIT ile birlikte sunulmaktadır.  
  

 

Tüm çıktılar standart PDF veya DOC veya XPS deseninde, 

kullanıcının kendisinin belirleyeceği ortamda alınabilir. 

  

Sınırsız sayıda film, sahne, karakter, dekor 

veya ses tanımlanabilir, kullanılabilir. 

 

 

 
Çok dilli kullanıcı arayüzü sayesinde, yazılımı durdurmadan kullanıcı arayüzü değişikliği yapmak mümkündür. 

Halen Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, ve Rusça dillerinde çalışan SenEDIT, 

yakın zamanda Brezilya Portekizcesi, Çince ve Hintçe dillerinde de kullanıcı arayüzüne sahip olacaktır. 

 



 

LİSANS TİPLERİ VE FİYAT LİSTESİ 

 Özellik Ultima Pro. Std. Den.
*
 

 
Konuşma Tablosu     

 
Sahne Grafiği     

 
Yazım Denetimi     

 
Şablonlar     

 
Özel Şablonlar     

 
Şablon Al/Ver (import/export)     

 
DOC Çıktı Dosyası     

 
PDF Çıktı Dosyası     

 
XPS Çıktı Dosyası     

 
Al / Ver (import/export)     

 
Konuşma Tanıma     

 
Fiyat 2.360,- 236,- 59,-  

*
 Kullanımı 176 saat ile sınırlı olup, tüm çıktılarda filigran olarak SenEDIT logosu bulunmaktadır.  

 

 

Sistem Gereksinimleri: 
Windows XP (Service Pack 3) veya Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi, P5 veya daha yeni nesil işlemci, 512 MB Ana Bellek, 100 MB Sabit Disk 
(.NET Framework 3.5 kurulu olmayan sistemlerde ayrıca 300 MB civarında sabit disk kapasitesi gerekecektir) 
Ultima sürümü en az 1 TB ana bellek ve dört çekirdekli işlemci gereksinimi duymaktadır. 


