
TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza 

Seminerlerine 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’de yeni seminerlerle ve yeni 

formatımızda çevrimiçi olarak devam ediyoruz. 

 

Dönemin ilk Pizza Semineri 19 Mart 2021  Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında 

Zoom üzerinden gerçekleşecektir. 

 

"Büyük Veri Çağında Hukuki Açıdan Çalışma İlişkileri" başlıklı seminer, Ozan&Ozan 

Hukuk Bürosu’ndan Başak Ozan Özparlak tarafından sunulacaktır. 

 

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4LwZXQXM0n1KSJv-gChCN8-

hybsb4Vil6bVtdVSNk42ssQ/viewform?usp=sf_link 

bağlantısından ulaşılabilir. 

 

Seminerden önceki perşembe gününe (18 Mart 2021) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı 

katılımcılarımıza seminer linki, 19 Mart 2021 Cuma Sabahı iletilecektir. 

 

İlgilerinize sunarız. 

 

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL 

 

 

Konuşmacımız Dr. Başak Ozan Özparlak Hakkkında: 

 

Avukat Dr. Başak Ozan Özparlak, avukatlık mesleğinin yanı sıra, Özyeğin Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak "Siber Güvenlik ve Hukuk" ile "Yapay 

Zeka Hukuku ve Güncel Gelişmeler" derslerini vermektedir. Yüksek lisansını, Marmara 

Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku alanında, doktora 

çalışmalarını ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında 

tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmalarını yapay zeka, robotik ve yeni iletişim 

teknolojilerinin hukuki etkileri üzerine sürdürmektedir. Bu kapsamda ulusal/uluslararası 

konferanslarda tebliğlerden, müzeler ve bienaller gibi farklı platformda aktif çalışmalarını 

sürdürmektedir. "Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka" başlıklı kitabın ortak yazarlarından olup, 

Finlandiya’da bulunan Oulu Üniversitesi koordinasyonunda kurulan 6G Araştırma Merkezi 

Uluslararası Uzman Grubu kapsamında "6G Whitepaper: Research Challenges for Trust, 

Security and Privacy" başlıklı Rapora katkı vermiştir. Şu an Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerine 

Etkisi başlıklı kitabı üzerine çalışmaktadır. 

Twitter: @allamarinara 

Linkedin: www.linkedin.com/in/drbasakozanozparlak 

Medium: https://spicantus.medium.com/ 

Blog: https://basakozanozparlak.blog/ 

 

 

Seminer hakkında: 

İşe alımda otomatikleşmeden, işyeri içinde ve dışında izleme teknolojilerine, yeni iş sağlığı ve 

güvenliği kriterlerinden, sürekli bağlantıda olmanın yarattığı siber risklere kadar iş 

ilişkileri,“Büyük Veri” çağındaki teknolojilerden doğrudan ve oldukça sarsıcı biçimde 

etkilenmektedir. Bu seminerde çalışma ilişkilerinin, yapay zeka sistemleri ve diğer yeni 

teknolojilerin izleme ve analitik araçları ile dönüşümünü hukuki açıdan yeni sorular ve çözüm 

önerileri ile birlikte değerlendireceğiz. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4LwZXQXM0n1KSJv-gChCN8-hybsb4Vil6bVtdVSNk42ssQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4LwZXQXM0n1KSJv-gChCN8-hybsb4Vil6bVtdVSNk42ssQ/viewform?usp=sf_link
http://www.linkedin.com/in/drbasakozanozparlak
https://spicantus.medium.com/
https://basakozanozparlak.blog/

