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Biz Android cihazlar ve PC kullanıcıları için en iyi ücretsiz videolar ve mp3 indirme programları 3 gözden geçirdi. Biz yüklemek ve kullanmak için en kolay olan sadece 3 dakika içinde bu makaleye bakmak istiyorum, ve biz sorunsuz diğer programlar için arama kaydetmek için eminiz. 1 - Myt Mp3 Downloader - Download
Myt mp3 indir şu anda android telefonlarda en çok tercih edilen müzik uygulamalarından biridir çünkü çok büyük bir müzik ve video arşivi vardır. Eski müzik ve video klipleri anında arıyorsanız, tek bir tıklamayla bunları dinleyip telefonunuza yüklemeniz size kalmış. Üstteki resim not simgesini mp3 olarak yüklediği, kamera
simgesinin klip gibi yüklendiği ve başka bir simgenin çevrimiçi görüntüleme için kullanışlı olduğu için uygulamanın arayüzü çok basittir. Diyelim ki ücretsiz ve güvenli bir uygulama, Android için 1 seçim olmalıdır. 2 - YouTube tıklayın - Tıklayın Youtube tıklayarak yeni yayımlanan pencereler için en iyi müzik, video ve
fotoğraf indirme programı, YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, indirebilir veya toplu indirme birbiri ardına sosyal ağlardan. Özellikle Youtube'da olmak üzere kanaldan video indirebilirsiniz, ayrıca Instagram'da kullanıcının video ve fotoğraflarını toplu olarak indirebilirsiniz. İndireceğiniz videonun kalitesini seçebilme,
biçimini tanımlayabilme veya mp3'te indirebilme gibi birçok özelliğe sahiptir. Programın Türkçe kullanımının kolay olması ücretsizdir ve oldukça hızlı bir şekilde bilgisayar için en iyi programlardan biri olduğunu göstermektedir. 3 - Internet Download Manager - Click Short idm programı yıllardır bilgisayar kullanıcılarını en
çok kullanan yöneticidir. Bunun nedeni, hemen hemen çoğu sitenin hızlı bir şekilde video ve dosya indirme indirerek, bunları kendi teknolojileri, Türkçe ve özgür yapısı ve alternatifleri ile parçalara ayırması net bir cephe olmasıdır. İndirirken, internet hızını, zamanlamayı, bitmemiş indirmelere devam etme, indirme
tamamlandığında modemi kapatma ve URL'yi otomatik olarak yakalama gibi ihtiyacınız olan tüm özelliklerle kalbinizin kalbiyle kullanabilirsiniz. Eğer bilgisayar ve Android cihazlar için çeşitli indirme programlarının yorumlarını görmek istiyorsanız, web indirshop.com. YouTube Video Downloader 3.72 Ücretsiz (tr) 14.6MB
İngilizce YouTube sitesinden video indirebilir ve bilgisayarınızda, iPod, iphone, PSP, PDA veya cep telefonu onları izleyebilirsiniz. İndirilen videoları mp4, mov, avi, mp3, mpg, flv, wmv ve wav formatlarında kaydedebilirsiniz. Kitle içinde ... MP3 Converter 4.3.27.909 Ücretsiz Reklam (en) 58,6 MB İngilizce YoYoutube Mp3
Dönüştürücü, flv video mp3 için Ücretsiz YouTube dönüştürmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir programdır. Tek bir tıklamayla, mp3'te bir YouTube videosu içinde müzik kaydedebilirsiniz. Yap... VDownloader 4.5.2902.0 Ücretsiz Reklam (tr) 37.7MB İngilizce VDownloader ile, eğer bilgisayarınıza bir veya toplu olarak
video sitelerinden indirmek istediğiniz videoları indirebilirsiniz ve otomatik olarak AVI, MPG, MP4 bu videoları indirdikten sonra ... ya da sadece ses ... Ücretsiz YouTube İndir 4.3.27.909 Ücretsiz Reklam (tr) 54.8MB Türkçe Ücretsiz YouTube İndir, YouTube sitesinden video indirmenin en kolay yoludur. Bildiğimiz AVI
formatında bilgisayarınıza kaydeder, böylece yüklediğiniz videoları kolayca izleyebilirsiniz, böylece tüm medya oynatıcı... mpg, AVI, MP4, 3GP, 3G2, WMV, PSP, MOV gibi formatlarla YouTube'dan Video indirip indirebileceğiniz aTube Catcher 3.8.9823 Ücretsiz Reklam 25.7 MB Ücretsiz program. Bir videoyu
dönüştürdüğünüzde, ... UltraGet Video Downloader 3.0.7.1 Ücretsiz Reklam (tr) 8.8MB İngilizce ultraGet Video İndirme programı, youTube'dan video indirmeyi ve bağımsız bir oyuncu programıyla yüklediğiniz videoları izlemeyi kolaylaştıran videoları indirmek için ücretsiz bir programdır. U... Save2PC Lite 4.3.6.467
Ücretsiz 14.9MB C Save2PC İngilizce, eski YouTube Downloader olarak bilinen, youTube sitesinden bilgisayarınıza video indirebilir ve herhangi bir video formatına dönüştürebilirsiniz. Save2PC, sadece YouTube sitesinden kullanımı çok kolay bir ... YTD Youtube Download 7.1.9 Ücretsiz Reklam (tr) 18.3MB İngilizce,
YouTube'dan video yüklemek ve indirdiğiniz flv uzantılı dosyayı diğer formatlara dönüştürmek için kullanabileceğiniz popüler ve ücretsiz bir programdır. Video from YouTube Downloader iPod, iPhone, PSP, C... VideoGet 7.0.5.96 Deneme sürümü 31.2 MB İngilizce VideoGet yardımıyla kolayca 750'den fazla video
sitelerinden herhangi bir video indirebilirsiniz, yanı sıra YouTube gibi popüler video paylaşım siteleri, MySpace, Google Video, Yahoo Video, Metacafe.  Ayrı ayrı... Freemake Video Downloader 3.8.2 Ücretsiz (tr) Reklam (tr) 16.6MB Türkçe Freemake Video Downloader ile VIDEO indirebilirsiniz HD, 4K, MP4, FLV, popüler
video sitelerinden 3GP formatında veya MP3 dönüştürmek, formatları AVI VidMasta 27.1 Ücretsiz 93.9 MB İngilizce VidMasta ile, popüler TV şovları ve filmler izleyebilirsiniz, IMDB puanlarına göre sıralayın, görüntülemek için indirin (TV, DVD, 720p, 1080i/p). Google Video Downloader 3.23 Ücretsiz (tr) 2.3MB İngilizce
site Google Video videoları indirebilir ve bilgisayarınızda, iPod, iphone, PSP veya cep telefonu onları izleyebilirsiniz. Yüklenen videoyu .avi, .mpeg, .flv, .wmv formatlarında kaydedebilirsiniz. Mass Bunu da yapabilirsin. YT Downloader 4.14.9 Deneme sürümü 16.6MB İngilizce YT Downloader YouTube veya diğer video
paylaşım uygulamaları yüzlerce favori videoları indirmek için kullanılan bir Windows uygulamasıdır. YT Loader ile 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K video çöz... 4K Video Loader 4.12.0.3570 Ücretsiz 66.2MB İngilizce 4K Video Downloader ile, youtube sitesinden yüksek kalitede ve çok hızlı bir şekilde video indirebilirsiniz.  Ummy
Video Downloader 1.10.9.0 Ücretsiz 52.1MB İngilizce Ummy Video Downloader YouTube'dan HD videolar veya MP3'ler indirmenizi sağlayan kullanışlı bir programdır. Program ile YouTube videolarını bilgisayarınıza kolayca indirebilir ve internet bağlantısı kurabilirsiniz... Youtube Video Uploader 5.4 Ücretsiz (tr) 4.2MB
İngilizce Youtube Video Loader dünyanın en büyük video sitesinden YouTube videoları yüklemek için kullanılan en iyi yazılımdır. Aynı anda 6 video indirebilen bu program, modülün akışı ile kullanılabilir. Ashampoo ClipFinder HD 2.49 Ücretsiz 27.5MB Ashampoo ClipFinder ile, kolayca YouTube, VideU, MyVideo ve
ClipFish videoları bulabilirsiniz. FLV formatında bilgi istiyorsanız videoyu doğrudan Ashampoo ClipFinder'da oynatabilirsiniz... Pavtube YouTube FLV Downloader Pro 1.3.1 Deneme (tr) 21.2MB İngilizce Moyea FLV Downloader flash video dosyaları (FLV) indirmek için kullanılabilecek ücretsiz bir indirme programıdır. Aynı
anda birkaç dosya indirebilir ve multichanned indirebilirsiniz ... Film Saver 4.0.5956 Ücretsiz (tr) 15.1 MB İngilizce film Saver, internetteki en ünlü video sitelerinden bilgisayarınıza video indirmeyi hedefliyor, böylece kota kullanımını azaltabilirsiniz. Youtube, Google Videolar, Clipfish, MyVideo ve VideoTube siteleri ... Direct
Video Uploader 2.15 Ücretsiz (tr) Reklam (tr) 902B İngilizce Doğrudan Video Downloader: Video RecorderDirect Video Downloader, 1080p çözünürlük ve 720p YouTube kanallarında, oynatma listeleri de dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki tüm videoları kaydetmenizi sağlar ... Sayfa 2 GetGo Download Manager
6.2.1.3200 Ücretsiz 4.3 MB Türkçe GetGo Download Manager ücretsiz ve başarılı bir Internet Download Manager programıdır. Özellikle YouTube videoları yükleme de iyidir. Program sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir... ImTOO Download YouTube Video 5.0.6.20131116 Ücretsiz (tr) 28,7 MB Türkçe ImTOO
Download YouTube Video web sitesinden video indirmek ve oynatmak için kullanabileceğiniz YouTube.com. ImTOO Download YouTube Video birden fazla kanaldan birden fazla eşzamanlı indirme destekler. Ücretsiz YouTube downloader 4.0.66.1027 Ücretsiz 40.6MB İngilizce videolar YouTube sitesine bu program ile
Ameliyatı yapabilirsin. Üyelik bilgilerini girdikten sonra dosyayı seçin ve İsim Açıklaması bölümlerini doldurun. Sonra kategori ve di ... YouTube MP3 Converter 1.0.6 Freemake YouTube MP3 Converter ile Ücretsiz 954 KB İngilizce, YouTube videolarını sadece MP3 ve MP4 formatlarına dönüştürebilir, ayrıca iPhone, iPad,
Android, PSP ve cep telefonundan ücretsiz olarak. Flv Grabber 3.29 Deneme 4MB İngilizce Flv Grabber LiveVideo ve Youtube sitelerinden FLV dosyaları çekmek için kullanabileceğiniz yazılımbiridir. Kopyalama ve ekleme veya sürükleme yöntemlerini kullanarak, programın video adresini ve... Xilisoft Download YouTube
Video 5.6.6.20160701 Ücretsiz (tr) 27,6 MB Türkçe Xilisoft Download YouTube Videos YouTube sitesinden video indirmek için kullanılabilecek güçlü bir yazılımdır. Bu içinde yazılım ile yüklenen videoları gösterebilir. Xilisoft İndir YouTube Görünümü ... DownUtube 3.0 Kısa Film Siteleri için Ücretsiz 11.2MB İngilizce En İyi
Program. YouTube, Google Video, Apple Movie Trailers ve IMDB'den kısa filmleri çizimlerle gösterir ve indirmek için varsa dosya veya film indirmenize olanak tanır.... MP3 3.9.9.46 Ücretsiz Reklam 50.3 MB İngilizce MediaHuman YouTube MP3 üzerinde MediaHuman YouTube tek tıklama ile MP3 içine YouTube videoları
dönüştürmek için izin veren ücretsiz ve Türkçe bir programdır. Program ile; İşlemden sonra aynı anda birden fazla videoyu indirebilir ve dönüştürebilirsiniz... Myspace Video Downloader 3.21 Ücretsiz (tr) 2.4MB Sen pc, iPod, iPhone, PSP, Cep Telefonu gibi cihazlarda bir düğmeye dokunarak İngilizce web sitesinden
video indirmek Myspace.com. Myspace Video Downloader ile .avi, .mpeg, .flv, .wmv'da video kaydedebilirsiniz. xVideoServiceThief 2.5.1 Ücretsiz 4.2MB İngilizce xVideoServiceThief Dailymotion, Google Video, Metacafe, YouTube gibi popüler video siteleri de dahil olmak üzere en fazla 30 video siteleri, indirmek için izin
veren ücretsiz bir programdır. xVideoServiceT VID... Freemake YouTube MP3 Converter 1.0.6 Ücretsiz Reklam (tr) 954B İngilizce Freemake YouTube MP3 Converter YouTube videoları yüklemek ve MP3 dönüştürmek sağlayan ücretsiz bir programdır. Program ayrıca AVI, MKV, WMV, PSP, 3GP ve iPod/iPho formatında
video indirmenize olanak sağlar... Wise Video Uploader 2.53 Free (tr) 2.8MB Türkçe Akıllı Video Downloader Wise Video Loader, YouTube videolarını hızlı ve sanal olarak bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlayan Türkçe arayüze sahip ücretsiz bir programdır... Hızlı Youtube Downloader 1.7.2.0 Ücretsiz 410 KB İngilizce
Hızlı Youtube Downloader formatlarda YouTube videoları kullanabilirsiniz .mp4 veya .mp3 (ses veya video) Bu sağlayan ücretsiz bir programdır. Pro yeteneği YouTube'da standart veya yüksek kaliteli videolar indirmek için ... ChrisPC Ücretsiz VideoTube Downloader 10.09.03 Ücretsiz Reklam (tr) 7.4MB İngilizce ChrisPC
Ücretsiz YouTube Downloader Converter, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, Flickr, Veoh, Tulirillu, MyVideo.de gibi video paylaşım sitelerinden video yüklemenize ve mobil cihazlarınız için uygun hale getirmenize olanak tanır. MassTube 11.6.1.265 Ücretsiz 1022 KB English MassTube YouTube videoları
kaydetmek için izin veren ücretsiz bir programdır. Tek tıkla destek FLV, MP4, WebM ve 3GP formatları 240p, 360p, 480p, HD 720p, Full HD 108 ile YouTube videolarını kaydedin... CandiSoft - Yük! 0.7.3 Ücretsiz 12.4MB CandiSoft - Yük! Rapidshare, YouTube, Hotfile gibi düzinelerce dosya ve videoyu paylaşan
sitelerden aynı andan birden fazla dosya indirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir programdır. Kurulum gerektiren bir program ile... streamCapture 0.3.3 Ücretsiz 10.4MB İngilizce streamCapture ile bilgisayarınızda canlı yayınları kaydedebilirsiniz. streamCapture rtmpdump altyapıkullanır ve RTMP:// tüm RTMP akışları
kullanır, RTMPT://, RTMPE://, RTMPTE:// ve RTMPS:// d. . Video 1.1 y Ücretsiz 5MB İngilizce Videovac ile youTube'daki videoları bilgisayarınıza, iPod'unuza veya cep telefonunuza yüklediğiniz videoları kullanmak için dönüştürebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey adres nerede YouTube video ... Hızlı Video Uploader
3.1.0.78 Demos (tr) 2MB İngilizce Hızlı Video Downloader YouTube, dailymotion, vimeo, metacafe, facebook, bing ve daha fazla video sitesi videoları indirmek ve iPhone, iPad, iPod, Android, PSP cihaz uyumlu biçimi ne dönüştürmek için izin verir ... Fizztuber Ücretsiz (tr) 28.1MB İngilizce FizzTube bir Youtube
oyuncusudur. Dünyanın dört bir yanından en popüler YouTube videolarını izleyin ve indirin: müzik, spor, oyunlar, filmler, filmler, TV şovları, komedi, haber, canlı, moda, eğlence. Turistik yer.
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