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Değerli Medya İnternet kullanıcısı, 

Bilindiği üzere Medya İnternet, Nisan 2016 tarihinden beri 3,5 yıldan fazla bir süredir web 

hosting fiyatlarına herhangi bir zam yapmayarak ‘Uygun fiyatlarla, profesyonel seviyede 

hizmet’ anlayışını devam ettirmiştir. Geçen süre içerisinde döviz kurlarındaki sert yükselişlere 

rağmen Türk Lirasının değerini koruma anlayışı ile herhangi bir zam yapılmamıştır. 

Sektörümüzdeki firmaların %95’ine yakını tüm web hosting hizmetleri için para birimi olarak 

dolar kullanırken, firmamız Türk Lirasını tercih etmeye devam etmiştir. 

Ancak geçen 3,5 yıl içerisinde; 

- Döviz kurlarındaki aşırı yükselişin veri merkezi, sunucu ekipmanları ve sunucu 

yönetim yazılım lisansları gibi maliyetleri %40’a yakın artırması, 

- Elektrik (sanayi elektriği) fiyatlarına yapılan zamların veri merkezi enerji maliyetlerini 

%50’ye yakın artırması, 

- Sunucu yönetim yazılımlarının tedarik edildiği ve yurt dışından temin edilen cPanel 

WHM üretici şirketinin lisanslama politikasını 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle değiştirmesi 

sonucu lisanslama maliyetlerinin %50-60 aralığında artış göstermesi 

gibi nedenlerle, Medya İnternet Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri firmamız, zorunlu 

olarak fiyat revizyonuna gitmek durumunda kalmıştır. Yeni fiyatların belirlenmesinde %10-20 

aralığında minimum oranların uygulanması için azami gayret gösterilmiştir. 

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren web hosting ve yazılım hizmetlerimize ait fiyatlar, aşağıdaki 

gibi revize edilmiştir. 1 Ocak 2020 itibariyle tüm yeni alımlar ve yenileme siparişlerinde 

aşağıdaki yeni fiyatlar geçerli olacaktır. 

 

WEB HOSTING FİYAT LİSTESİ / YILLIK 

ÜRÜN/HİZMET YENİ FİYAT 
miPanel Standart Hosting 110 TL 
miPanel Limitsiz Hosting 280 TL 
miPanel Portal 250 Hosting 340 TL 
miPanel Portal 500 Hosting 540 TL 
miPanel Portal 750 Hosting 740 TL 
miPanel Portal 1000 Hosting 930 TL 
D-1000 Dedike Hosting 1.380 TL 
D-1500 Dedike Hosting 1.600 TL 
D-2000 Dedike Hosting 1.830 TL 
D-2500 Dedike Hosting 2.060 TL 



YAZILIM&TASARIM FİYAT LİSTESİ / TEK SEFERLİK 

ÜRÜN/HİZMET BULUT YAZILIM ÖZEL YAZILIM&TASARIM 
Haber Sistemi Kulga 2.250 TL 9.000 TL 
Belediye Sitesi Kulga 1.600 TL 20.000 TL 
Dernek Sitesi Kulga 700 TL 4.000 TL 

 

 

Notlar: 

- Yukarıdaki fiyatlar KDV hariç fiyatlardır. 

- Listedeki yeni fiyatlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacaktır. 

- Mücbir sebepler, döviz kurlarında oluşabilecek yüksek artışlar, üçüncü parti altyapı 

lisanlarında oluşabilecek koşul değişiklikleri veya fiyat yükseltmeleri gibi zorunlu 

durumlarda, 3 yıllık süreyi beklemeksizin fiyat revizyonu yapma hakkımız saklıdır. 

- Özel tasarım ve yazılım hizmetleri için belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Görüşme 

sonrası yapılacak projelendirmeye göre fiyatlandırma sözleşme ile belirlenmektedir. 

- Tüm web hosting paketlerinde 2 yıllık peşin ödemelerde %15, 3 yıllık peşin 

ödemelerde %20 indirim yapılmaktadır. Minimum yenileme periyodu 1 yıldır. 

- Kredi kartı ile yapılan 1.000 TL ve üzeri tüm alışverişlerde peşin fiyatına 2 taksit 

kampanyamız mevcuttur. 

- Alt limit olmaksızın bankaların belirlediği komisyonlarla tüm ödemelerinizi kredi kartı 

ile 9-12 taksitle yapabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 

Saygılarımızla. 


