2022 Yılında “Siyaset”
ve “Siyasal İletişim Stratejileri”
Elazığ Siyasi Parti İl Başkanlıkları için özel olarak hazırlanmıştır.

2022 Yılında Siyaset Artık Hiç Olmadığı Kadar Farklı
Hiçbir seçmen artık hiçbir partiye uzun süre bağlı kalmamakla beraber kararsız seçmenlerin
oranı sürekli artmaktadır.

Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız söylemi artık işe yaramamaktadır. Sizin
ziyaret ettiğiniz yerleri rakiplerinizde ziyaret ediyor olacaktır. Yani seçmen aynı konuları, benzer
veya karşıt perspektiften rakiplerinizden de dinleyecek, sizi çok güzel ölçüp tartacaktır.

Bu noktadan sonra ise siyaset psikolojisi geçerli olacak ve seçmenin günlük gündem ile size
vereceği tepki değişikliği olacaktır. Bu tepkiyi lehinize çevirmek için önceden planlanmış bir
siyasi stratejiye ihtiyacınız vardır. Ayrıca bir günde kaç seçmenin elini sıkabilirsiniz?

Bu problemin siyasetteki teknik adı “Hedef Kitleye Erişim” problemidir.

1. Hedef Kitleye Erişim
2. Hedef Kitle Üzerinde Farkındalık Yaratma
3. Hedef Kitlenin Olumlu Yönde Etkilenmesi
4. Hedef Kitle İle Yüz Yüze Temas

konularında strateji geliştirmeyen adayların 2022 yılında seçim kazanması sadece kumar
oynamaktan ibaret olacaktır.

Siyasal iletişim, temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir. Potansiyel seçmenlerinize ulaşmak
ve sürecin başarıyla sonuçlanmasını istiyorsanız “doğru” tanınmanız ve “tutarlı” mesajlarla
diğer adaylardan, partilerden “farklılaşmanız” gerekir. Rekabet yönetimi mevcut adaylar ile
kıyaslanamayacak kadar farklı, yani “benzersiz” olmaktan geçer.
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2022 yılında farkındalığı ve bilinci artan seçmene Türkiye’de artık “slogan” ile reklam
kampanyası yürütmeye çalışarak “araç giydirme, bayrak asma, broşür dağıtma” kaynakların
boşa harcanması ve seçmene hakaret etmek demektir.

Geçmişte büyük seçim zaferi alan siyasi kişiler dahi bugün gelişen teknoloji dünyasında siyasal
iletişim yöntemlerinin meydana getirdiği değişikliklerden dolayı seçilme ihtimali oldukça
düşmüştür. Örneğin; 2 hafta önce dile getirdiğiniz bir siyasi söylemi beğenen seçmen kitlesi,
değişen şartlar altında aynı söyleme karşı çıkar hale gelebilmektedir. Siyasi söylem ve marka
imajı sebepler ile birlikte sürekli olarak güncel tutulmalıdır.

Artık seçimde başarının sırrı kutuplaştırıcı olmak değil, karşı seçmenden oy alabilecek söylemleri
geliştirmek ve bu söylemleri daha önce size oy vermemiş seçmene ulaştırarak oyunu
değiştirebilmektir.

Siyasal İletişim Nedir?
Siyasal iletişim; siyasi parti ve adayların faaliyetlerini, seçim kampanyalarını, siyasal içerikli
tartışma/toplantılarını ve medya üzerinden verilen mesajları hedef kitlesine/kamuoyuna
anlatma biçimidir.

Benim iletişim stratejisine ihtiyacım yok anketlerde öndeyim diye düşünüyor olabilirsiniz.
Ama unutmayın ki her adayın önüne akademik yollar ile yapılmamış amatör anketler sunuluyor
ve her aday kendini 1. sanıyor. Umut Bir Strateji Değildir !
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Siyasal İletişim Lüks Değil, İhtiyaçtır
Türkiye’nin içine girdiği iletişim çağında siyasal iletişim danışmanlığı
artık bir lüks değil, ihtiyaçtır.

Mitingler ve reklam kampanyaları ile siyasette başarı sağlamak mümkün değildir. Çünkü
mitinglerinize zaten size oy vermeyi aklına koymuş olanlar hatta son dönemde sadece teşkilat
mensuplarınız gelmektedir.

Algı ve dikkat süresinin 4-5 saniyeye kadar düştüğü ve herkesi kendine göre kişiselleştirilmiş
içeriklere maruz kaldığı dijital dünyada toplumun köklü değişimine ayak uydurarak kamuoyu
tercihini doğru yönlendirmeğiniz sürece başarısızlık kaçınılmaz bir son olacaktır.

Erken seçim haberlerini televizyonda gördüğünüzde eğer öncesinde bir çalışmanız yoksa
adaylaşmak için artık çok geç olduğunun farkında olmanız demektir.

Seçimi Güven, Samimiyet ve Marka Değeri Kazandırır
Seçmenle güven ilişkisi kurmanın yolu ne mitingler düzenlemekle, ne sokakları bayrak ve
posterlerle donatmakla, ne de televizyonda büyük harcamalar yaparak reklam döndürmekle
sağlanmaz. Seçmenle güven ilişkisi, ancak uzun vadeli “Siyasi Marka, Medya Stratejisi ve
Siyasal İletişim Stratejileri” ile mümkün olur.
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1967 yılında Leon Festinger tarafından ispatlanmış bir sosyal psikoloji olgusu Bilişsel
Uyumsuzluğunda desteklediği argüman olarak seçmen sizi dinler ve siz çoğunlukla ikna
ettiğinizi düşünürsünüz. Hatta seçmen size “haklısınız” şeklinde karşılık verir. İnsanlar her zaman
bildiklerine göre karar vermezler, özellikle duygusal nedenlerle verdikleri kararlar, aslında
bildikleri ile bir uyumsuzluk gösterir. Ama oyunu kullanırken ne söylediğinize değil ona nasıl
hissettirdiğinize göre tercihini yapar.

Yani siyasi başarınız, siyasi markanızın bir adım bile ötesine geçemez.

Seçmen bir adayı değerlendirirken, yani adayın sosyal medya söylemlerini takip ederken, “Bu
aday benim sorunlarımı çözebilecek güce sahip mi?” der. Esnaf odaları ile küs olan, ticaret odası
ile kavgalı olan, hemşehri derneklerinden tepki gören bir adayının şehre hakim olması imkansızdır.

Adayların yaptığı en büyük hatalardan biri pazar ziyareti yaparak, halktan görünmeye çalışarak
gösterdiği samimiyetsiz pozlardır. Seçmenler artık adayların pazardan çıktıktan sonra en lüks
restoranda yemek yediğini yada lüks arabasına binip gittiğini görmektedir. Seçmenin zaten
istediği şey halktan birisi olması değil, güçlü olup çözüm üretebilecek yani kendisini
değiştiremediği konularda öncülük edecek bir adayı görmektir.
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ASVALA Medya ve Strateji Yönetim Merkezi olarak Neler Yapıyoruz?
Yeni nesil medya olan sosyal medya seçim kampanyanız için en kolay ve en masrafsız araca
dönüştürülebilir. Adayı olduğunuz yörenin tüm kültürel ve doku özellikleri incelenerek size özel
bir siyasi marka konumlandırması yapabiliriz. Elazığ’a özel siyaset yapma durumlarını, adaylık
süreçlerine etki eden faktörleri araştırma ve bilgi ile harmanlayarak algı ve hassas dengeleri
gözeterek planlıyoruz.

Seçmenin fikrini değiştirmek ve özellikle kalıcılığını sağlamak için adayların en az 8 ay önceden
aktif olarak seçim çalışmalarına başlayarak siyasal iletişim stratejilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

8 ay öncesinden seçim kampanyası yapmak demek, sokağa çıkıp esnaf dolaşmak, broşür
dağıtmak, kapı kapı gezmek demek değildir. Seçimlerde başarı, seçimlere kadar olan sürecin
doğru safhalandırılması, her safhada uygulanacak stratejik hedeflerin gerçek verilere göre
belirlenmesi ve bu safhalardaki aktivitelerin doğru bir şekilde uygulanması ile mümkün olur.

- Seçmenin günlük hayatını etkileyen meseleleri nasıl tespit etmeliyiz?
- Seçmenin beklentilerini bir siyasi kampanya unsuru olarak nasıl yapılandırmalıyız?
- Güncel sorunlara getireceğimiz çözüm önerilerini seçmene nasıl aktarmalıyız?
- Seçmen ile kurduğumuz iletişimin kalitesini nasıl ölçeriz?
- Rakiplerimize karşı nasıl siyasi söylem geliştirmeliyiz?
- Seçmen tabanımızı hangi kriterlere göre hedef kitlelere ayırmalıyız?
- Kampanya temalarımızı inşa ederken bu hedef kitleleri nasıl değerlendirmeliyiz?
- İletişim temalarımızı her hedef kitleye ayrı ayrı nasıl ulaştırabiliriz?
- Hedef kitlelerin birbirleri ile olan etkileşimini nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz?
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Unutmayın, dünyada seçim kaybetmek kadar kolay bir şey yoktur. Ama yine de karar sizin, sizden
öncekilerin izlediği yolu izleyip “yanılarak öğrenme” deneyimini yaşamak her zaman mümkündür.

ASVALA’nın Siyasal İletişim Stratejilerinin farkı nedir?
Siyasal iletişim stratejileri için sadece reklamcılar değil aynı zamanda halkla ilişkiler uzmanı,
medya planlamacısı, sosyolog ve psikolog yer almalıdır.

“Reklamcılarla anlaştım, kampanyamı yapacaklar” söylemi kadar gülünç bir durum yoktur.
Reklam yapmak, siyasi kampanya yapmak demek değildir. Çünkü, reklamı rakibiniz de yapar.
Seçmen artık neyin PR oluğunu, neyin reklamdan ibaret olduğunu, hangi tavrın gerçek hangi
tavrın sahte olduğunu çok iyi ayırt eder.

Sosyal medyanın doğru kullanımından doğru reklam stratejisine, siyasi dijital altyapıdan söylem
geliştirmeye tüm detayları ile kendini sahada ispat etmiş ve süreklilik arz eden bir programla
seçimlere hazırlanan adaylar için Elazığ yerelinde ve bölgede ASVALA’nın herhangi bir rakibi yoktur.

ASVALA Medya ve Strateji Yönetim Merkezi’nden alabileceğiniz 5 ana başlıkta hizmetler;

>>> Siyasi Strateji Danışmanlığı ve Dijital İtibar & Sosyal Medya Yönetimi
>>> Haber, PR Reklamları ve Basın Danışmanlığı
>>> Adayın Kişisel Gelişim ve Algı Yönetimi Eğitimleri
>>> Dijital/Geleneksel Saha Analizleri, Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Çalışmaları
>>> Fotoğraf, Video Çekimi ve Kreatif İçerik Üretimi
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