
 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞIŞ KAYNAK KABUL İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 
Bağışçının Adı/ Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Telefon Numarası  

E-posta Adresi  

Adres Bilgisi  

Bağışladığı Kitabın Adı Bağışladığı Kitabın Yazarı Bağışladığı Kitap Miktarı 

   

   

   

   

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 Bağış İlgili Kişi Aydınlatma Metni 
Toplanan kişisel verileriniz  (Bağışçının Adı/Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi, 

Bağışladığı Kitap/Kitapların Adı, Bağışladığı Kitap/Kitapların Yazarları, Bağışladığı Kitap/Kitapların Adet/Adetleri) Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi tarafından üniversitemizin, kütüphane kaynaklarının kayıt altında tutulması; ilgili kişinin talebi 

doğrultusunda teşekkür belgesi hazırlanması ve adresine gönderilmesi; istatistiksel amaçlarla bağışçı sayısının belirlenmesi; 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ; kütüphane kaynak ve hizmetlerinin üniversite içinde ve dışında tanıtılması amacıyla 

bilgilendirme yapılabilmesi ; ilgili kişinin kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi ; bağışçıların talep ve 

şikayetlerinin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili kendileriyle sözlü ya da yazılı olarak iletişime geçilebilmesi ; sunulan 

hizmetlerin; kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, maliyetlerinin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla yapılan listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel bilgiler 

üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, anketlerin düzenlenmesi amaçlarıyla “İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” halinde 

kullanılır. 

 
Hukuki yükümlülüğümüz yerine getirilmesi şartı dışında kişiler verileriniz kimseyle paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz bu 

formun doldurulması yahut üniversitemizin internet alt yapısını kullanmanız ve/veya CCTV Kamera Kayıtları aracılığıyla 

otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

Yukarıda bahsi geçen faaliyetlerine ilişkin olarak  6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında 

belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile 

ilgili Politikamıza göz atabilirsiniz ve kvkk@ogu.edu.tr  adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve 

başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.ogu.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat 

Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

 
İlgili Kişi                                                                                                                 

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  
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