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GTA 4 İndirme Adı: Grand Theft Auto IV Yayın Tarihi: 29 Nisan 2008 Dil: Türkçe &amp; Türkçe: Action Version: v1.0.8.0 / v1.1.3.0Eek Paketi: Tüm DLC PaketleriYönetildi: Tam SürümPlatform: Bilgisayar Kurulum Türü: RepackCracki: Gömülü Sizetu: 13,34 GBFile Türü: RarProcessor: Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP1) / Windows 7Screen Kart: Nvidia
GeForce 7900 – 256 MB / ATI Radeon X1900 – 256 MBProcessor: Intel Core 2 Duo @ 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 @ 2.4 GHzDirectX: DirectX9RAM: 1 GBHDD: 20 GB – Torrent –Seçenek 1: DownloadOpcen 2: Download – Bulut –Seçenek 3: Sürücü DownloadOpt 4: MediaFire Part 1 İndir Bölüm 2 DownloadOp seçeneği 5: Yandex Disk PartliPart 1
DownloadPart 2 DownloadOpt 6: Free.fr Part1 DownloadPart 2 İndirme Şifre: Grand Theft Auto GTA IV Complete Edition Full İndir Grand Theft Auto GTA IV Complete Edition'da limitlerinizi aşacak GTA 4'te üç farklı hikayeye dahil olacağınız ve yaratıcılığınızı konuşup bu açık dünyada ne isterseniz yapabileceksiniz. Güzel bir an olacak bu tek oyunculu
oyunda, size verilen zorlu görevleri gerçekleştirmek ve aksiyon dolu oyun keyfini çıkarın. The City of Freedom'ın GTA 4 bölümü de en son sürümüdür. Gta 4 Full Edition - Sistem Gereksinimleri - İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Vista SP1 / 7 8 10 İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo ve Üzeri Ekran Kartı: 256 MB Nvidia 7900 ve Üzeri Bellek: 1.5GB / DirectX:
9.0 c/Affordable Space: 32GB İndirme Linki 1 İndirme Linki 2 İndirme Linki 3 İndirme Linki 4 Torrentle Türkçe PatchIndir Türkçe Yama Kılavuzu İndir kurulum (İnaktif için Kurulum Düğmesi) Rar Shifesi:gamedir:vip Not: Aktif olmayanlar için ayrı manuel dosyalar eklendi, Oyun ayarlandıktan sonra, oluşturduğunuz dizini açın ve aynı ada sahip dizinlere atın, ve
oyuna girin ve bunu yapmadan önce aynı dosyaların zaman yedeklemek emin olun, Grand Theft Auto veya GTA David Jones ve Mike Daley tarafından yaratılan dünyanın en büyük serilerinden biridir. Tüm GTA oyunları Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlanan macera oyunlarıdır. GTA oyunları yıllardır var ve o
zamandan beri en popüler oyunlarından biri olmuştur. GTA oyunları, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların oyunlarda tamamlamak için farklı görevlere sahip açık dünya oyunlarının keyfini çıkarmalarına olanak sağladı. Oyun ilk olarak Ps3 ve Xbox 360'ta Nisan 2008'de, windows ise Aralık 2008'de piyasaya sürüldü. GAMEGrand Theft Auto IV Indirin 2008
yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürüldü ve Grand Theft Auto serisinin 11. GTA 4/GTA IV, 2004 yılında GTA San Andreas'ın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra gelişmeye başladı ve diğer GTA oyunları gibi oyunuyla insanları şaşırtmaya devam ediyor. GTA 4 - Nico Bellik kurgusal Liberty City, New York merkezli Şehir New York'ta
dayanır ve GTA evreninde brooklyn köprüsü, Empire State Binası, Özgürlük Heykeli gibi birçok ünlü simgeyi görebilirsiniz. Gta 4 PosterGrand Theft Auto 4 geçmişte yayımlanan diğer GTA oyun daha büyüktür. Oyun şehirde, yayalar sokakta yürürken gibi inanılmaz miktarda ayrıntı içerir ve oyun geniş bir yelpazede içerdiğinden aynı kişiyi tekrar tekrar
göremezsiniz. GTA 4 yepyeni bir hedefleme sistemi ve kapsama sistemi tanıttı, kapsama sistemi oyunun büyük bir parçasıdır ve temelde oyuncu şehirde birçok şey için çekim yaparken kapak yakaladı ve oyuncunun araba ve araba arka bile. Hedefleme sistemi kapağın arkasından RPG çekim yapmanızı sağlar ve düşman oyun tarafından sağlanan güçlü AI
ile birlikte gelen kapak olsun. Oyunun görsel efektleri genel olarak farklı bir seviyedeydi ve bu şimdiye kadar sağlanan en iyi GTA GTA GTA oyunu ve PS3 ve Xbox 360'ta piyasaya sürülen ilk GTA oyunu. Rockstar oyun konsolları yeni nesil tam olarak yararlandı, oyun sorunsuz bu cihazlarda sorunsuz çalışır ve oyunun erken sürümünde bulunan tüm hataları
ortadan kaldırdı. Hem PS hem de Xbox, özellikle oyun ortamında, bu oyun böyle güzel bir gece yapar detay bir sürü ortaya koymuştur. Bu gece şehir üzerinde bir helikopter almak için çok iyi görünüyordu ve sonunda oyun çok iyi görünmesini sağlayacak ayrıntıları dolu. Bu tek oyunculu oyuncular için oyunun en önemli parçasıdır ve Gta 4 indirme bunu
yapmanızı sağlar. Oyunu tek oyuncu modunda tamamlamak ve yoldaki tüm oyun özelliklerinin kilidini açmak 35 ila 40 saat sürebilir. Bu oyuncular en kısa sürede oyunu tamamlamak ve oyunun keyfini çıkarmak için görevleri her türlü tamamlamak parçasıdır. Bu oyun sadece çok oyunculu ve 32 oyuncu ile fındık liberty city tek oyuncu modunda gibi tek oyuncu
modunda mevcut tüm özellikleri ile oyuna katılmak için izin verir. Oyuncular için oyunda bir şey yapmak için kilidi. Çok oyunculu oyun satın almaya değer o kadar iyi. Bu oyun oyun zaman ne kadar iyi hissettim gösterdi ve daha önce oynanmamışsa oynamaya değer. Oyunun oyun Nico Bellik bir kez daha kuzeni Roman ile yeniden bir araya gelmek için bir
kargo gemisinde özgürlük şehrine girer ve o savaşta olduğu gibi on beş yıl önce onu değiştirdi ve Nico Bellic oyun ilerledikçe onu önlemek için çalıştı bir adam aramak başlar. geçmişte ve kredi köpekbalıkları ve mafya patronları tarafından tehdit edilir iken. Oyun, oyuncunun oyunda ilerlemek için belirli görevleri yerine getirmesi gereken üçüncü tarafların bakış
açısından oynanır. Bir görevde olmasa da, açık dünya tasarımı oyuncuların özgürlük şehrinde serbestçe dolaşmalarına olanak sağlar, çoğunlukla oyuncuların görevler boyunca ilerlerken dükler, komisyoncular ve diğer iki adayla dolu olan ilk adaya erişebilecekleri üç ana adadan oluşur. PC indirme oyunu FullGame oyuncu aynı anda çalışan birkaç yan
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o harita üzerinde herhangi bir yere almak için herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz, ve aynı zamanda oyunda seyahat etmek için en hızlı yollarından biridir. Oyun, bir yıldızdan altı yıldıza ateş, dövüş, vs. Bu tür herhangi bir suç işlemek zaman yükselen yıldız ile gösterilen bir aranan özelliği içerir. Yıldızlar arttığında, kolluk kuvvetleri gelir ve aranan oyuncuyu
yakalamaya çalışır. Ana oyuncu, Nico, aynı zamanda düzenli aralıklarla gelen bir cep telefonu var ve ana misyonlar telefon aldı karakter ağırlıklı olarak başlar misyonların başlangıcını gösterir. Cep telefonu aynı zamanda çok çeşitli etkinliklere ve oyun içi karakterlere bağlanmak için bir merkez görevi de sunmaktadır. Bugüne kadar hiç kimseyi sevmeyen,
ilişkileri yöneten, havuz veya dart gibi farklı türde oyunlar organize eden bir karakteri oynarken tüm aktiviteler cep telefonu ile başlatılabilir. GTA aynı zamanda oyuncuların oyundaki küçük bir oyunu oynamasına ve kaydetmesine olanak tanıyan bir oyun özelliğini tanıtan ilk oyunculardan biridir. Cep telefonu da oyunun çok oyunculu oyun erişmek ve hile
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ücretsiz indirme oyunu çok sıkıştırılmış doğrudan indirme Ayrıca Android APK ve Obb dosya verilerine doğrudan bağlantılar ile Full VERSION PC oyunu ISO kurulum Grand Theft Auto IV GTA IV indirebilirsiniz. Efsanevi açık dünya oyunu veya Grand Theft Auto IV, ayrıca GTA IV olarak bilinen, Rockstar North tarafından geliştirilen bir rol yapma oyunudur.
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