
Altyazı Hazırlama Kılavuzu 

Merhaba,  

 

Bazı arkadaşılarımızın isteği 
doğrultusunda “altyazı nasıl 
hazırlanır kılavuzu” hazır-
lamayı gerekli gördük.  

 

Bu kılavuzun yabancı dil bilen 
herkesin başka dillerdeki 
videoları hepimiz için anlaşılır-
hale getirmesinde yardımı 
olacağı kesindir. 

 

Genel olarak, bir kaç program 
yardımıyla görüntünün içine 
gömülü altyazıların yapılması 
üzerine açıklamalar vereceğiz. 
Bu programların her biri, bir 
çok başka amaç için kullanıl-
makta ve bizim ihtiyacımız 

olandan çok daha fazla fonksi-
yon içermektedir. Bu nedenle, 
programların her birinin, 
hangi fonksiyonlarını bu iş 
için kullanabileceğimizi bilir-
sek, nasıl istediğimiz videoları 
hızla altyazılayabiliriz. 

 

Bu yöntemle yapılmış altyazı-
lardan birisi Richard Dawkin-
s’in Harun Yahya’nın Yaratılış 
Atlası adlı kitabı hakkındaki 
yorumlarını içeren videodur. 
Aşağıdaki bağlantıdan izlene-
bilir: 

 Dawkins vs. Yahya 

 

Dawkins / Yahya videosu 

Genel Konular 

Öncelikle, hemen hemen her 
video formatını izleyebilmeniz 
için K-Lite Codec Pack’i in-
dirmenizi tavsiye ederim. Co-
dec, bilgisayarınızın ilgili video 
formatını tanıyıp, çalıştırma-
sını sağlayan, küçük program-
lara verilen isimdir. Ücretsiz 
olan program aşağıdaki adres-

den indirebilirsiniz:  

http://www.free-codecs.com/download/
K_lite_codec_pack.htm  

Bir diğer detay, YouTube 
videolarının bilgisayara indiril-
mesidir. YouTube videolarını 
indirmek için, keepvid.com 
adresine girerek, indirmek 
istediğiniz YouTube video-

sunun adresini girerek 
“download” düğmesine 
basınız. Hemen aşağıda 
“download link” başlıklı bir 
paragraph açılacak ve size 
videoyu yüksek mi? düşük 
kalitede mi? Đndirmek iste-
diğinizi soracaktır. 
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Bu sayıda: 

Önemli Noktalar: 

• Hangi tür videolarla 
çalışacağınızı öğrenin
(YouTube-flv, mp4, 
avi, wmv, vs…) 

• Görüntünün tümüne 
altyazı yapmayacak-
sanız, istediğiniz 
kısmı kesmelisiniz. 

• Üzerinde çalıştığınız 
videonun, telif hak-
larına aykırı olma-
masına dikkat edin. 



Bir çok fonksiyonu olan Sub-
title Workshop’u kullanırken 
yapmanız gereken; Movie 
menüsünden Open 
seçeneğine tıklayarak çalışa-
cağınız video dosyasını 
seçmek(videoyu sürükleyip, 
SW’un içine de bı-
rakabilirsiniz). Eğer You-
Tube’den indirdiğiniz bir doya 
üzerinde çalışacaksanız, “flv” 
uzantısını “avi” olarak değ-
iştirmeniz gerek yoksa SW 
dosyanızı görmeyecektir. 

Daha sonra, File menüsünden 
New Subtitle’ı seçip yeni 

altyazınızı oluşturmanız gerek. 
Bundan sonra tek yapmanız 
gereken          tuşları ile, alt-
yazının başlama ve bitiş 
zamanlarını tıklayarak kaydet-
mek ve klavyenizdeki INS ya 
da INSERT tuşuna basarak 
yeni bir satır oluşturmak. 
Oluşturduğunuz yeni satır 
otomatik olarak son konuş-
manın hemen sonrasına 
zamanlanacak, size sadece 
bitişi belirtmek kalacaktır. 
Bitirdiğinizde dosyanızı 
SubRip(srt) olarak kaydedin. 

VirtualDub açık kaynak kodlu 
bir yazılımdır ve son sayfada 
belirtilen adresden ücrestsiz 
olarak indirilebilir. Bu pro-
gram bilgisayarınıza kurulmaz, 
sadece indirdiğiniz arşiv 
klasörünü açar ve Virtu-
alDub.exe dosyasına çift tık-
layarak program çalıştırırsınız. 
Yine onlarca işlev yapabilen 
VirtualDub’ın sadece uzun bir 
videodan parça kesme fonksi-
yonunu anlatacağım;    
Tuşlarını kullanarak kesmek 
istediğiniz bölümün başlangıç 
ve bitimini belirleyip, Ses ve 

görüntüyü “Direct Stream Copy” olarak belirleyip F7 tuşuna 
basarak, kesimi kaydediniz. Eğer kestiğiniz kısmın FrameRate vs.. 
Özelliklerini değiştiricekseniz, Full Processing Mode seçeneğini 
kullanmalısınız. 

Subtitle Workshop 

VirtualDub 

VirtualDub ekranı 

Subtitle Workshop 

Bir çok video gösterici ve 
encoder, video dosyasıyla aynı 
isimli altyazıları otomatik algı-
lar ve gösterir. Bu nedenle 
kaydettiğiniz dosyanın adını 
video dosyasıyla aynı ver-
menizi öneririm. Örneğin 
videonuz, abc.avi ise altyazı 
dosyanız acb.srt olmalıdır.  

“Eğer YouTube’den 

indirdiğiniz bir doya 

üzerinde çalışacaksanız, 

“flv” uzantısını “avi” 

olarak değiştirmeniz 

gerek yoksa SW 

dosyanızı 

görmeyecektir.” 
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SubRip = SRT 

Video Kesmede Önemli! 



XviD4PSP 

Avidemux 

XviD4PSP ekranı 

Watermark Master ekranı 

XviD4PSP yine ücretsiz 
olarak son sayfada belirtilen 
adresden edinebileceğiniz 
oldukça kullanışlı bir program. 
Bir çok işlem yapabilen 
programın sadece altyazı 
gömme özelliğine 
değineceğim; Tek yapmanız 
gereken, srt dosyanızla aynı 
isimdeki videonuzu sürükleyip 
içine bırakmak ve sol üstte 
gödüğünüz FORMAT açılır 
menüsünden istediğiniz video 
formatını seçmek. Daha sonra 
Sağ üstte gördüğünüz 
ENCODE düğmesine basın 

ve bir laç dakika içinde 
altyazıları gömükmüş 
videonuz hazır. 

düşük çözünürlüklü ise 
XviD4PSP programını 
kullanmanızı tavsiye ederim. 
Sonuçta Avidemux’un bu 
işlevde tek farkı daha zengin 
bir altyazı formatlama 
seçeneğine sahip olması. 
Avidemux’da Video formatını 
seçtikten sonra FILTERS 
düğmesine basıp srt dosyanızı 
yükleyin. Daha sonra FILE/
SAVE VIDEO yaparak 
altyazıları gömülmüş dosyanızı 
oluşturun. 

Yine ücretsiz bir program 
olan Avidemux’un da sadece 
altyazı gömme işlevine değine-
ceğim. Programı son sayfada 
belirtilen adresinden indirip 
kurunuz. Avidemux YouTube 
ya da benzeri kaynaklardan 
edinilmiş düşük çözünürlüklü 
video dosyalarına altyazı 
gömerken altyazıları 
taşırmaktadır. Eğer videonuz 

Bu program altyazılama için 
hayati olmamakla birlikte 
oldukça kullanışlı bir pro-
gramdır. WM ile videolarınıza 
YAZI LOGO ya da RESIM 
LOGO ekleyebilirsiniz. Ya da 
daha önce başka bir dilde 
altyazılanmış videonun eski 
altyazısını kapatıp üzerine 
kendi altyazılarınızı koy-

abilirsiniz. Deneme sürümünü   
son sayfada belirtilen adresden 
indirebilirsiniz. 

“Eğer videonuz düşük 

çözünürlüklü ise 

XviD4PSP programını 

kullanmanızı tavsiye 

ederim.“ 
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Avidemux ekranı 

Watermark Master 



Kılavuzun faydalı olduğunu umarız.  

 

Tercüme Grubu 

Subtitle Workshop’un deneme sürümü: http://www.urusoft.net/download.php?id=sw  

VirtualDub(ücretsiz) : http://www.virtualdub.org/  

XviD4PSP(ücretsiz) : http://www.videohelp.com/tools/XviD4PSP  

Avidemux(ücretsiz) : http://fixounet.free.fr/avidemux/  

Watermark Master’ın deneme sürümü: www.videocharge.com  

Adı geçen yazılımlarla ilgili: 

 

http://www.turandursun.com/forumlar/index.php  

Dini bırakamıyor 
musunuz? 
 
turandursun.com 

turandursun.com 


