
LİSANS KULLANIM KOŞULLARI 

 

TANIMLAR 

Lisanslı Yazılım:  

Tam Sürüm Ömür Boyu Lisans: Lisans ücreti ödenerek, sipariş esnasında belirtilen domain için satın 

alınan ve ömür boyu kullanım için geçerli olan lisans türüdür. Ömür boyu lisanslarda  “ömür boyu” 

ibaresi, yazılıma hiçbir müdahalede bulunulmadan çalışabileceği maksimum yaşam ömrünü ifade 

etmektedir. 

Geliştirici Lisansı: Projeyi bir geliştirme/test ortamında takip etmek isteyen kullanıcılar için, bir tam 

sürüm lisansa bağlı olarak tanımlanabilen ilave lisanslardır. 

Deneme Lisansı: Hizmeti satın almadan önce denemek isteyen kullanıcılara, ücretsiz olarak tahsis 

edilen lisans türüdür.  

Abonelik Lisansı: Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli periyotlar için sunulan, süre bitiminde 

yenilenmediği takdirde sonlanan lisanslardır. 

 

Lisans Kullanım Koşulları, çalışırken lisansa ihtiyaç duyan tüm hizmetler (eklenti, modül, tema, script, 

masaüstü ve mobil yazılımlar vb.) için geçerlidir. 

1. Lisans Kontrolü ve İzin Verilen/İzin Verilmeyen Kullanımlar 

Lisanslama alan adı (internet alan adı, domain) bazlı kontroller ile sağlanır. 

Yalnızca sipariş esnasında tanımlanan alan adı ve satın alınan hizmet için kullanım 

gerçekleştirilebilir. 

 

Alt alan adlarındaki (subdomain) kullanımlar, yeni bir web sitesi olarak değerlendirilir. 

Alt alan adları için ayrıca lisans satın alınması gerekmektedir. 

 

Örnekler: 

 

www.domain.com => Ana lisansa bağlı olarak çalışır, ilave lisans gerekmez. 

domain.com => Ana lisansa bağlı olarak çalışır, ilave lisans gerekmez. 

magaza.domain.com => İlave olarak lisans satın alınmalıdır. 

shop.domain.com => İlave olarak lisans satın alınmalıdır. 

 

Alt dizinlerdeki kullanımlar ilave lisans gerektirmemektedir. 

 

Örnekler: 

 

domain.com/tr => Ana lisansa bağlı olarak çalışır, ilave lisans gerekmez. 

domain.com/en => Ana lisansa bağlı olarak çalışır, ilave lisans gerekmez. 

 

2. Lisanslı Alan Adı ve Lisanslı Yazılım Değişikliği 

a.  

b. Satın alım sonrasındaki ilk 90 gün içerisinde iletilen, lisansa bağlı alan adı değişikliği 

talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Lisansa tanımlı alan adı değişikliği talepleri, 

lisansın yer aldığı gri.net müşteri hesabı üzerinden destek talebi oluşturularak iletilir. 



c. Yapılan alan adı değişikliği 1 (bir) defaya mahsus gerçekleştirilir ve geri alınamaz. 

d. Satın alım sonrası 90 günlük alan adı değişikliği yapılabilecek periyot geride kaldıysa; 

ücreti ödenerek alan adı değişikliği talep edilebilir. 

e. Alan adı değişikliği talep ücreti, güncel lisans ücretine %30 indirim uygulanarak 

hesaplanır. 

f. Yeni satın alınan bir lisans için, satın alım sonrasında ilk 48 saat içerisinde hatalı sipariş 

gerekçesiyle, alan adı ve lisanslı yazılım değişikliği talep edilebilir. 

 

3. Deneme Lisansları 

 

a. Deneme lisansları en fazla 7 gün süreyle tanımlanabilir. 

b. Deneme lisanslarının süresi herhangi bir gerekçeyle uzatılamaz. 

c. Deneme lisanslarında, lisansın tanımlandığı alan adında değişiklik yapılamaz. 

d. Aktif bir deneme lisansı bulunan kullanıcıya, yeni bir deneme lisansı tanımlanamaz. 

e. Kullanılan deneme lisansı tam sürüme yükseltildiğinde, farklı bir ürün/hizmet için 

deneme lisansı talep edilebilir. 

f. Deneme lisansları için kurulum ve teknik destek hizmeti sunulamaz. 

g. Aynı alan adı ve aynı kullanıcı için ikinci bir deneme lisansı tanımlanamaz. 

h. Deneme lisansının kötüye kullanımı tespit edildiğinde iptali sağlanır. 

i. Gri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ilgili ürün/hizmet için deneme lisans opsiyonu 

sunulmasını durdurabilir, aktif bir deneme lisansını iptal edebilir. 

j. Deneme lisansı kullanımı esnasında herhangi bir sebeple ortaya çıkan hata, kayıp, 

zarardan Gri sorumlu tutulamaz. 

 

4. Geliştirici Lisansları 

 

a. Geliştirici lisansları, aktif bir tam sürüm lisansa bağlı olarak talep edilmesi halinde 

tanımlanabilir. 

Geliştirici lisansı tanımlama talepleri, tam sürüm lisansın yer aldığı gri.net müşteri hesabı 

üzerinden destek talebi oluşturularak iletilir. 

b. Geliştirici lisansları 30 gün süreyle tanımlanır. 

Talep edilmesi halinde, mevcut geliştirme lisansına ilave olarak 60 gün kullanım süresi 

sunulabilir. 

Geliştirici lisanslarının, tanınan ilave sürelerle birlikte maksimum kullanım süresi 90 

gündür. 

c. 90 günü geçen geliştirme ortamı çalışmaları için yeni bir tam sürüm lisans satın 

alınmalıdır. 

d. Geliştirici lisansı yalnızca aşağıdaki alan adı tipleri için tanımlanabilir: 

 

- dev.domain.com 

- test.domain.com 

- demo.domain.com 

- staging.domain.com 

 

e. Her tam sürüme bağlı olarak yalnızca 1 adet geliştirici lisansı tanımlanabilir. 

 

Gri, herhangi bir bildirimde bulunulması gerekmeksizin lisans kullanım koşullarını güncelleyebilir. 



 

Son Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 


