
Ana teması “Türkiye'de Nitelikli Aydınlatma” olarak 
belirlenen “12. Ulusal Aydınlatma Kongresi” 18-19 Eylül 
2019 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde 
“IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik 
Malzemeleri Fuarı” ile aynı ortamda gerçekleş�rilecek. 
Konusunda uzman, 4 çağrılı konuşmacı, 20 sunumlu 
bildiri, 12 sunumlu poster bildiri ve bir özel konulu 
sunumun yer alacağı kongremizde oturum başlıkları; 

- Eği�m ve İnsan Kaynağı 
- Nitelikli Aydınlatma İçin Tasarım 
- Dünya Standartlarında Tasarlanmış Üre�m 
-  Aydınlatmada Sa�ş ve Tüke�ci Bilinci 

olarak belirlenmiş olup, değerli kurumsal üyelerimiz FİBERLİ, 
SYLVANIA ve TD Elektronics oturum sponsorları olarak destek 
vermekte. 19 Eylül 2019 Perşembe günü son oturumda 
yapılacak panelde, kongrede ele alınan konular bir arada 
değerlendirilerek yönlendirici sonuçlar elde edilmeye 
çalışılacak. “ATMK Geleneksel Gala Yemeği” 19 Eylül 2019 
Perşembe akşamı değerli kurumsal üyemiz HEPER'in 
sponsorluğunda; üyelerimiz, protokol, çağrılı konuşmacılar 
ve üst düzey sektör temsilcilerinin ka�lımı ile gerçekleşecek. 
12. Ulusal Aydınlatma Kongresi ile ilgili program ve tüm 
detaylar için h�p://12uak.atmk.org.tr web sitesine bakınız.  
Kongremizin amacına ulaşabilmesi, ancak aydınlatma 
sektöründe araş�rma, tasarım, uygulama ve üre�m gibi 
değişik alanlarda çalışan siz çok değerli paydaşlarımızın 
ka�lımı ile mümkün olabilecek�r. Hepinizi bekliyoruz.

Bu ay, NEVALIGHT Solar Aydınlatma Sistemleri İmalat Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Ş�. kurumsal üyeliğe kabul edilmişdir. Yeni 
üyemize "hoş geldiniz" diyoruz.  

Bu yıl 12.si düzenlenecek olan IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma 
& Elektrik Malzemeleri Fuarı hazırlıkları kapsamında ATMK Yöne�m 
Kurulu Başkanı Sn. Sermin Onaygil ve AGİD Yöne�m Kurulu Başkanı 
Sn. Fahir Gök'ün ka�lımlarıyla 16 Temmuz 2019 tarihinde Başkanlar 
buluşması gerçekleş�. Buluşmada sektör ile ilgili görüşler ve 
yenilikler paylaşılırken, fuarın sektöre sunduğu faydalar, bu yılki 
amaçlar ve beklen�ler konuşuldu. Fuar ve kapsamındaki etkinliklerin 
ile�şiminden sorumlu ajans yetkililerinin de eşlik e�ği bu keyifli 
buluşmada, “IstanbulLight”ın tüm paydaşlara yönelik ile�şim planı 
hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ATMK olarak destek verdiğimiz, Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şubesi tara�ndan düzenlenen VI. Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongresi ve Sergisi, 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde 
İzmir-Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak. 
Başlangıcından beri EMO ile birlikte düzenlediğimiz “Ulusal 
Aydınlatma Sempozyumu” nun onuncusu da bu etkin
lik kapsamında 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. 
Başkan ve Başkan Yardımcımız, EMO İzmir Şubesi temsilcileri 
ile 9 Temmuz 2019'da İTÜ'de toplanarak sempozyum programı 
üzerinde çalış�. Detaylı bilgi için www.emo.org.tr 

Aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri 
bilgilendirmek amacı ile ATMK tara�ndan birincisi 2014 yılında 
düzenlenen seminerlerin onuncusu, 05 Ekim – 02 Kasım 2019 
tarihleri arasında gerçekleş�rilecek�r. Konusunda uzman 
akademisyenler ve sektör uzmanları tara�ndan verilen dersler, 
aydınlatma konusuna ilgi duyanlar için kılavuz niteliği taşımakta 
ve “Yol ve Tünel Aydınlatması” ve “Mimari Aydınlatma” olarak 
iki ana başlıkta düzenlenecek olan özel konulu eği�m seminerleri 
için ön koşul oluşturmaktadır. Detaylar için www.atmk.org.tr 
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