
Video İndirme Siteleri- Uygulama 

En İyi Video İndirme Programları- Orbit Downloader-ÜCRETSİZ 

Video indirme programları içinde size ilk önereceğim program Orbit Downloader olacak. 

Temelde bir indirme yardımcısı olan Orbit Downloader; yerli yabancı tüm video paylaşım 

sitelerindeki videoları ve tüm web tarayıcıları içine gömülü durumdaki Flash videoları 

idnrimenize imkan sağlayan gelişmiş bir programdır. (Sanırım sonunda aradığımız programı 

bulduk.) Orbit'in çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı bilgiyi buraya tıklayarak edinebilirsiniz. 

Orbit Downloader ile isterseniz programa URL'yi tanıtarak isterseniz tarayıcınız üzerinde görüntü kirliliği 

yaratmadan kendiliğinden oluşacak butonu kullanarak indirme yapabilirsiniz. Program siz içerisinde Flash video 

bulunan bir siteye girdiğinizde arka planda tarama yaparak size video indirme seçeneklerini istediğiniz zaman 

gösterecektir. 

Program aynı sayfa üzerinde bulunan birden çok sayıdaki videoyu algılar ve kullanıcıya dilediği videoyu indirme 

imkanı verir. Birçok yöntemle indirilemeyen AOL Video'larını da Orbit'le indirebileceksiniz. 

 

Orbit'i video indirmek yanında sıradan indirmelerinizi de yapabileceğiniz bir indirme yöneticisi olarak 

kullanabilirsiniz. 

============================================================================== 

VİDO İNDİRME SİTELERİNİ KULLANARAK VİDEO İNDİRME

 

Şimdi video indirme sitelerinden birisini kullanarak bir videoyu adım adım indirelim. örnek işlemi, en Çok 

kullanılan video indirme sitelerinden birisi olan keepvid.com üzerinden ve en Çok engellenen video sitesi 

Youtube'dan alacağımız bir video ile gerÇekleştireceğiz: 

1- İndirmek istediğiniz videoyu bulun. Ben internet ünlüsü kedi Maru'nun videosunu indirmeye karar verdim ve 

keepvid.com web sitesini bir tarayıcıda açtım. 

2- Resimde okla gösterilen alanda bulunan URL üzerine gelip CTRL+ A yaptıktan sonra CTRL+ C yaparak (Veya 

sağ tık yardımı ile kopyala) diyerek: 

http://www.programlar.com/tr/windows/internet/indirme-yoneticileri/orbit-downloader
http://www.programlar.com/tr/inceleme/windows/genel/orbit-downloader-2-7-3
http://video.aol.com/
http://keepvid.com/


 

3- Daha önceden açmış olduğum Keepvid sayfasında bulunan dönüştürme çubuğu üzerindeki boş alana CTRL+ 

V (Kopyala) komutuyla yapıştırma yaptıktan sonra Download butonuna tıklıyorum: 

 

4- Burada Keepvid'in sunduğu seçenekler "Low Quality"(Düşük kalite) ve "High Quality" (Yüksek kalite). Ben 

videoyu düşük kalitede indirmek istiyorum (Bu örnekte sunulan yüksek kalite seçeneği MP4 formatında indirmeye 

izin veriyor ki bu kalitede indireceğiniz videoyu MP4 oynatabilen bir oynatıcıyla da izleyebileceğiniz anlamına 

gelmektedir.) 

5- Download butonuna basarak indirmeyi başlattıktan sonra karşınıza şu ekran çıkacak (Flashget sekmesi eğer 

Flashget kullanmıyorsanız sizde gözükmeyecektir.) 

 

http://www.programlar.com/tr/windows/internet/indirme-yoneticileri/flashget


6- Masaüstüne indirdiğim video aşağıda da gördüğünüz gibi kullandığım oynatıcı olan Media Player Classic Home 

Cinema tarafından tanındı. Tanındı Çünkü codecleri tam bir MPCHC karşısında hiçbir video duramaz. Ama siz bu 

kadar şanslı olmayabilirsiniz ve video oynatıcınız bu videoyu göstermeyebilir. İşte bu durumlar için; MPCHC'yi 

kullanmaya başlayabilir, yukarıda da önerdiğim gibi FLV Player'ı yükleyip videoyu oradan seyredebilir veya 

indirdiğiniz videoyu Quick Media Converter ile dilediğiniz formata dönüştürebilirsiniz. 

 

 

==================================================================== 

VİDEO İNDİRME PROGRAMLARINDAN BAZILARI 

Video DownloadHelper: Türkçe dil desteği ile birlikte gelen eklenti adres 

çubuğunun hemen yanında beliren 3 toplu simgesiyle tarayıcı sayfasında bulunan videoları algılıyor ve size 

dilediğinizi indirme imkanı veriyor. İndirme yanında hızlı indirme de yapabileceğiniz Video DownloadHelper; "İndir 

ve Dönüştür" seçeneği sayesinde bilgisayara indirdiğiniz videonun otomatik olarak MPEG, AVI vb. diğer video 

formatlarına dönüştürebilme özelliği taşıyor. FLV'den yapılacak bu dönüştürme işlemi video kalitesinde bir miktar 

bozulmaya neden olabilir. Eğer bunu istemiyorsanız videoyu bilgisayarınıza dönüştürmeden indirip FLV Player ile 

izlemeyi deneyebilirsiniz. 

http://www.programlar.com/tr/windows/muzik-video/medya-oynaticilar/media-player-classic
http://www.programlar.com/tr/windows/muzik-video/medya-oynaticilar/media-player-classic
http://www.programlar.com/tr/windows/muzik-video/codec
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/video-downloadhelper
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/video-downloadhelper


Program ile bir Firefox tarayıcı sayfası içinde açacağınız; tüm yerli ve yabancı video siteleri, haber ve spor siteleri, 

şirketlere ait kurumsal siteler ve Flash ile hazırlanmış web sitesi bannerları da dahil olmak üzere her çeşit Flash 

uygulamasını indirebilirsiniz. 

-23.12.2009 Güncelleme: Bu eklenti Firefox 3.5 ve Video DownloadHelper 4.6.5 güncellemeleri ile birlikte Flash 

banner, Flash reklam vb. animasyonları indirmek konusunda performans sorunları yaşamaktadır. Eğer web 

sayfası üzerinde hareket eden her şeyi kaydetmek istiyorsanız bu incelemenin en son sayfasında önerilen Orbit 

Downloader'ı kullanabilirsiniz-  

Kullanabileceğiniz çok sayıdaki eklentiden sizin için seçtiğimiz diğer video indirme eklentileri şunlar:

 

Flashgot: Gelişmiş bir video indirme eklentisi olan Flashgot güncellenme trafiğini yakalayabildiğiniz sürece çok 

işinize yarayacak bir uygulamadır. Eklenti ile bir web sayfası üzerindeki tüm Flash videoları indirebilirsiniz. 

Ant.com Video Downloader: Kendi video oynatıcısıyla birlikte gelen eklenti, tarayıcı sayfanıza hafif çirkince bir 

araç çubuğu ekliyor. Ant, yerli ve yabancı video paylaşım sitelerindeki videoları hızla indirebilirken Flash gömülü 

web sayfalarındaki videoları algılayamıyor. Ant'ın ayrıca Internet Explorer'da kullanmak için bir versiyonu da 

mevcut. 

 
 

http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/web-tarayicilar/mozilla-firefox-turkce
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/video-downloadhelper
http://www.programlar.com/tr/windows/internet/indirme-yoneticileri/orbit-downloader
http://www.programlar.com/tr/windows/internet/indirme-yoneticileri/orbit-downloader
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/flashgot
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/ant-com-video-downloader-video-player-firefox
http://www.programlar.com/tr/windows/web-tarayicilar/tarayici-eklentileri/ant-com-video-downloader-video-player-internet-explorer

