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2020 Amerikan Başkanlık Seçimleri

2020 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde seçmenlerin yüzde 50,7’sinin oyunu alan ve delegeler 
kurulunda, 290 delege sayısına ulaşan Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı başkanı seçildi. 
Kaliforniya eyaleti senatörü ve başsavcısı Kamala Harris ise Amerika Birleşik Devletleri tarihinde başkan 
yardımcılığı görevine seçilen ilk kadın oldu. ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde usulsüzlük 
yapıldığını iddia ederken, Amerikan Yüksek Mahkemesi’ne itirazda bulunacaklarını açıkladı. Amerikan 
medyası ve uluslararası medyanınn seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerinde çeşitlilik göze çarptı.

• Joe Biden 1972’de ABD tarihindeki en genç senatörlerden biri olarak seçildiğinden bu yana 
aktif siyasetin içerisinde.

• 1988 ve 2008’de Demokratların başkan adayı olmak istediyse de 1988’de Michael Dukakis’e, 
2008’de ise Barack Obama’ya karşı adaylık yarışını kaybetti.

• 2008 ve 2012 yıllarında başkan seçilen Barack Obama döneminde 8 yıl boyunca başkan 
yardımcılığı yaptı.

Bir bakışta Joe Biden & Kamala Harris

https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/11/us-election-international-american-media-reacts-to-joe-biden-s-win-over-donald-trump.html


Başkan Donald Trump seçim sonuçları döneminde sosyal mecralarla yaşadığı polemiklerle  sık sık 
gündeme geldi. Seçim sonuçlarının sayılması sürecinde Twitter, Trump’ın 12’den fazla tweetine 
müdahale etti. Pek çok Demokrat senatör ve hukukçu Twitter yetkililerine hatta CEO’su Jack 
Dorsey’e ortak bir yazı göndererek seçim süreciyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek 
amacıyla Başkan Trump’un hesabının geçici olarak askıya alınmasını talep etti. 

2020 başkanlık seçimlerinde sosyal medyanın her zamankinden daha büyük bir rol oynamasının sebebi 
hiç kuşkusuz devam eden COVID-19 pandemisiydi. Facebook’un nokta atışı reklamlama yeteneklerine 
sıkı sıkıya sarılan iki aday da koronavirüs önlemleri kapsamında ana akım medya üzerinden 
ulaşamayacağı tüm seçmenlere mesajlarını iletmek için oldukça bonkör davrandı. 

Sınırlı ölçüde yüz yüze temas kurabildikleri etkinliklerin yanında sosyal mecralar her iki adayın seçim 
kampanyalarına kaynak toplama süreci için de sosyal medyaya yönelmesine sebep oldu. 

Tüm bunlarla, bu seçim sosyal medya mecralarının reklam aracı olarak kullanılması açısından rekor 
kırdı. Biden’ın Facebook sayfasında Ocak 2019 - 24 Ekim 2020 döneminde 94 milyon dolardan fazla, 
Trump’un sayfasında ise 107 milyon dolardan fazla harcama yapıldı.  

• Biden, bugüne kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı (77).

• İlk eşini ve bebek yaştaki kızını bir trafik kazasında yitiren Joe Biden, 2015 yılında ise yine 
kendisi gibi siyasetle uğraşan oğlunu kanserden kaybetti.

• Biden bu seçimlerde ABD tarihinin ilk kadın, ilk siyahi ve Asya Amerikalı Başkan Yardımcısı 
Kamala Harris’i tercih etmesiyle de gündeme geldi.

• Sadece bir dönem görev yapacağı konuşulan Joe Biden’ın ardından 2024 veya sonraki dönem 
için Kamala Harris’in başkan adayı olarak gösterileceği de şimdiden konuşulmaya başlandı.

• Hintli bir anne ve Jamaikalı bir babanın Kaliforniya’da doğan çocukları Kamala Harris, eski 
başkan Barack Obama döneminde de yaşandığı gibi “ne kadar Amerikalı” olduğu sorgulanmış 
siyasetçilerden.

• Herkes için özgürlük, adalet ve eşitlik söylemleriyle özdeşleşen Harris kısa zaman içerisinde 
sosyal medyada da bir fenomen oldu. Seçim galibiyetini kutladığı anlar sosyal medyada en çok 
paylaşılan içerikler arasına girdi.

Pazarlama & Sosyal Medya
2016 seçimleri döneminde Facebook, YouTube ve Twitter’ın, Amerikalı seçmenleri bölmeye yönelik, 
kışkırtıcı mesajlarları yayınlamak için kötü amaçlı kullanıldığı suçlamaları yaygındı. Sosyal medya 
devleri geçtiğimiz 4 yılı Kasım ayındaki seçimlerde bunun tekrarlanmamasını sağlamak için harcadılar. 
Sitelerinin güvenliğini, politikalarını ve süreçlerini iyileştirmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar 
yaptılar. Son aylarda, seçimden sonra şiddetin patlak verebileceğine dair artan korkularla birlikte, 
gerçeği yansıtmayan haberleri engellemek ve sadece doğrulanmış bilgileri öne çıkarmak için adımlar 
attılar. 

Facebook’un politik reklam mecrası olarak üst sıralara tırmanması ve adayların süreç boyunca 
Twitter’da birer fenomene dönüşmesi yeni olmasa da adayların sosyal medya üzerinden yaptıkları 
iletişimler bu yıl ciddi tartışmalara neden oldu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJB8G4J5kzg&ab_channel=SkyNews
https://www.nytimes.com/2020/11/02/technology/facebook-twitter-youtube-election-day.html
https://www.businessinsider.com/twitter-trump-tweet-supreme-court-pennsylvania-mail-in-ballots-misleading-2020-11
https://www.theverge.com/2020/11/4/21549859/twitter-suspend-donald-trump-election-votes-misleading-information
https://abc7.com/presidential-race-campaign-spending-trump-political-ads-biden/7452228/
https://abc7.com/presidential-race-campaign-spending-trump-political-ads-biden/7452228/
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