Mart 2019 Bülteni
2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Uluslararası
Işık Gününe a eden çalışmalar yürütmekteyiz. Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü'nün düzenlediği “Profesörler Anla yor”
etkinliği kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde
Yöne m Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Rengin
Ünver “Çağdaş Bir Sorun; Işık Kirliliği”; 13 Mart 2019
tarihinde ise üyelerimizden Prof. Dr. Leyla Dokuzer
Öztürk “Işığı Biçimlendirmek; Bilim mi, Sanat mı?”
başlıklı konuşmaları ile ATMK Uluslararası Işık Günü
çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. Komitemiz yıl
boyunca, konuyla ilgili yürü üğü faaliyetlerini
Unesco Interna onal Day of Light web sitesinde
paylaşmaktadır. www.lightday.org

Ana teması “Türkiye'de Nitelikli Aydınlatma” olarak
belirlenen 12. Ulusal Aydınlatma Kongremizin ilk
duyurusu ülke genelinde tüm üniversitelerin ilgili
bölümlerine ile lmiş, duyuru çalışmaları
genişle lmiş r. Bildiri özet kabulü 25 Mart tarihine
kadar uza lmış ve gelen özetler değerlendirme
sürecine alınmış r. Ulusal Kongre için tüm detaylara
h p://12uak.atmk.org.tr web adresindedir.
Prof. Dr. Sermin Onaygil,
Prof. Dr. Rengin Ünver ve
Nergiz Arifoğlu'ndan oluşan
ATMK Fuar Komitemizin
U B M v e A G İ D Ko m i t e
üyeleri ile birlikte her ay
gerçekleş rdiği toplan
11 Mart tarihinde yapıldı.
Romanya Milli Aydınlatma Komitesi, 24-25 Ekim 2019
tarihlerinde “Light Experience” adlı uluslararası bir
konferans düzenlemektedir. Akademisyenleri ve
profesyonelleri bir araya ge rmeyi amaçlayan
konferans ile ilgili detaylı bilgi için cnri@cnri.co
adresine e-posta gönderebilirsiniz.
www.atmk.org.tr

Komitemiz bu yıl da, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tara ndan düzenlenen 10. Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarını destekleyen kurumlar arasında yer
aldı. 11-12 Nisan tarihlerinde, Lü i Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek Forumun 2.
gününde “Şehirlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları”
oturumunda Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil
“Yollarda LED Dönüşümü: Verimlilik ve Akıllılık”
başlıklı sunumu ile Komitemizi temsil edecek.

Aydınlatma Türk Milli Komitesinin üyesi olduğu
CIE - Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun
gerçekleş rdiği "CIE 2019 29th QUADRENNIAL
SESSION" 17-22 Haziran tarihleri arasında Amerika
B i r l e ş i k D e v l e t l e r i Wa s h i n g t o n ş e h r i n d e
gerçekleş rilecek r. Yöne m Kurulu Başkanımız
Prof. Dr. Sermin Onaygil'in organizasyon ve bilim
komitelerinde görev aldığı Konferansa, ATMK olarak
yap ğımız başvurular ne cesinde Türk ka lımcıların
düşük ücretle ka labilme olanağı sağlanmış r.
Ayrın lı bilgi için; h p://www.cie.co.at/news/
cie-2019-29th-quadrennial-session
Yöne m Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil'in
Başkanlığı'nı yap ğı TC 4-15'in hazırladığı
“CIE 140: Road Ligh ng Calcula ons, 2nd Edi on”
yay ı n ı Ş u b a t 2 0 1 9 ta r i h l i o l a ra k yay ı n l a n d ı .
CIE 140-2000'in LED armatürler ve yeni aydınlatma
kriterlerine göre yeniden düzenlendiği yeni yayında
ayrıca yol aydınlatması tasarım programlarının
doğruluğunun test edilmesi amaçlı yöntem ve
veri grubu yer almaktadır. Bu yeni yayını ve diğer
CIE yayınlarını Komitemiz aracılığı ile %40 indirimli
olarak sa n alabilirsiniz. CIE yayınlarının listesine
.
h p://www.cie.co.at/publica ons
.
web sayfasından ulaşabilirsiniz.

