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Nilgün ARI 
ARD Asbaşkanı 

İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, 

toplumda tüketim bil incinin artması,  

pazarda rakiplerin çoğalması ve hızla artan 

iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en 

etkin kanaldan ulaşmanın güçleşmesi, 

tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri 

sonucu, dünyada hak ettiği yeri almış olan 

reklam sektörünün önemi ülkemizde de 

kavranmaya başlandı, reklam sektörü 

yükselen bir değer hal ini  aldı .  

Türkiye gelişme yolunda ciddi bir sanayi alt 

yapısı oluşturdu ancak; marka yaratma 

konusunda, marka yaratmanın önemi 

hakkında ciddi bir bilinç eksikliği söz konusu. 

Öncelikle reklamcılığın temelinin değer 

yarat mak olduğunu vurgulamak istiyorum, 

bu olumlu alt yapıya paralel olarak 

gerçekleştirilecek marka yaratma çabaları, 

çetin bir rekabetin yaşandığı iş dünyasında 

kurum ve kuruluşları farkındalık kavramıyla 

diğerlerinden ayıracaktır. 

Bu bilinç ışığında kurumlara ve marka 

yaratmaya çalışan tüm gruplara yol 

gösterecek, bunu icra edecek fikir insanlarına 

ihtiyaç var. Bugün, daha küçük yaşta reklamın 

renkli dünyasının çekim alanına girip, 

akademik eğitimini bu alanda almış 

gençlerimiz, yaratıcılıkları, eğitimleri, vizyonları 

ve diğer arkadaşlarıyla omuz omuza 

yürüttükleri çalışmalarıyla, DNA'sını 

yaratıcılığın oluşturduğu başarılı projelere 

imza atıyor, sektöre yeni değerler katıyor, 

yurtiçi ve yurtdışındaki başarılarıyla bizi 

onurlandırıyor. 

Ülkemizde reklam sektörünün gelişmesi için 

reklamcılığın sorunlarına eğilip, çözüm yolları 

üretmek gayesiyle,  gerek An kara 

Reklamcılar Demeği bünyesinde, gerekse 

k i ş i s e l  o l a r a k  g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m  

çalışmalarımdan güç alarak kendimi bir 

sektör gönüllüsü olarak tanımlamayı uygun 

görüyorum ve ajansımız Vipart ile 15 yıldır 

sektöre pırıl pırıl gençler kazandırmış 

olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 

Gençlerimizin başarılı çalışmalarıyla sektörü 

daha ileriye taşıyacağına, yarattıkları marka 

değerleriyle, kurum ve kuruluşlara uluslararası 

arenada katma değer sağlayacaklarına 

inanıyorum. 

Yükselen yıldızımızın, hep parlaması 

umuduyla ... 




























































































































































































