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Maddı ve manevi hakları Ediz SÖZÜER'e ait ve Cinius Yayıncılık tarafından basılıp ISBN numarası
978-605-296-266-4, sertifika no: 12640 olan "Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu" isimli kitap ve
bu kitabın temel/kaynak kitap ve ders müfredatı olduğu görsel/akademik eğitim programı içeriklerine
ait serbest kullanım, basım ve yayım hakkına dair telif hakkı bildirisi ve belirli şahıslarla sınırlandırılmamış
muvafakat ve beyandır.

"Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu" isimli kitap çalışmamın teşebbüs sahiplerince telif hakkı
engeline uğramadan yayınıanabilmesi, neşredilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi ve bu kitabın
üzerine bina edilen akademik nitelikli ve görsel destekli eğitim programının görsel-ve yazılı tüm
içeriklerinin, ders metinlerinin, Powerpoint sunum dosyalarının ve seminer videolarının tamamının (bu
sunumların tekrar canlandırabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için) her türlü serbest kullanım, basım ve
yayım hakkı tarafımca tanınmıştır.

Kitapyayını için bandrol başvurusu sırasında istenen yazılı izin şartına bağlı olmaksızın basılabilmesi için,
asliyetini korumak ve kaynak belirtmek şartıyla "Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu" isimli kitap
çalışmamın maddi haklarından vazgeçtiğimi, kitap çalışmamızın her bir bölümünün (bütün olarak veya
aşağıda belirtilen adreslerde yayınlanan küçük bölümler şeklinde) teşebbüs sahiplerince önceden
tarafımdan yazılı izin alınmaksızın basılabileceğini ve içeriklerinin şahsen veya medya yoluyla her türlü
ortamda sunulabileceğini kabul ve beyan ediyorum.

Adı geçen eserin her türlü manevi haklarının korunduğunun bilinmesi gerekmektedir. içeriklerin
asliyetinin korunması konusunda, aşağıda adresleri verilen internet depolama alanlarına yüklü dosyalar
esas alınacaktır. Bunun dışında aşağıdaki internet sitesi ve video kanalı da orijinal içerik kaynağı olarak
kabul görecektir.

Kitap ve Eğitim Programı içeriklerinin Yüklü Olduğu internet Adresi: (Depolama Alanları)

Google Drive: http://goo.gl/hNIUou
Yandex Disk: https:ijyadi.sk/d/09r41tlgecYUA

internet Sitesi:

http://www.kesifyolculuklari.com

http://www.risaleinuregitimprogrami.com

Alternatif Site: http://www.risaleinuregitimprogramidotcom.wordpress.com

Video Kanalının internet Adresi:

http://www.youtube.com/c/Ed izSözüer

Muvafakat ve Beyan eden: EDiZ SÖZÜER -TC NO: 24656622980
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GÜVENliK CAD. Ali
DEDE SK. N:16/24
AŞAGI AYRANCI

ÇANKAYA / ANKARA
Tel:+903124662904
Fax:+903124662900

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki
imzanın gösterdiği Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 01/10/2010 tarih, 39770
kayıt, V11 seri ve 904420 numaralı fotoğrafı i Nüfus Cüzdanına göre Yozgat ili, Yozgat
Merkez ilçesi, Aşağınohutlu mahallesi/köyü, S cilt, 87 aile sıra, 52 sıra numaralarında
nüfusa kayıtlı olup, baba adı Salih Gün , ana adı Rahmiye Asuman r doğum tarihi
11/5/1974, doğum yeri Ankara olan ve halen Güvenevler Mah. Hüseyin Onat Sk. No: 10
/ s Çankaya / ANKARA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren
24656622980 T.C. kimlik numaralı soız SÖZÜER isimli kişiye ait olduğunu noterlikte
huzurumda alındığını, onaylarım. Onbir Ekim ikibinonyedi, Çarşamba günü 11/10/2017

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
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