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ÖZET 
 
Sanal Demokrasi (E-demokrasi), siyaset ve kamu yönetimi süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojisinin 
kullanılmasıdır. Terimin orijini tartışmalı da olsa e-demokrasi kavramının Steven Clift tarafından icat 
edildiğine düşünülmektedir Sanal demokrasi, demokratikleşmeyi ve demokratik süreci desteklemek 
iddiasıyla ortaya çıkmış bir yönetim biçimi fikridir. 21. Yüzyılda dünyada gelişen bilgi işlem 
teknolojileriyle beraber 20. Yüzyılın ortalarında ortaya atılmış bu akım günümüzde kendisine destekçi 
bulmakta zorlanmamıştır. Günümüzde birçok kişi, hükümetleri hakkında çevrimiçi bilgi ve haberlerle 
bilgi almaktadırlar. Bunun neticesi olarak da kendi ülkelerinde diğer ülkelerin sahip olduğundan daha 
fazla bu konuda politikalar benimsemeleri için kamu görevlilerine baskı yapmaktadırlar Artık 
günümüzde insanlar tüm devlet bilgilerine sanal dünyadan ulaşabilmekte ve hatta hükümet yetkilileriyle 
doğrudan iletişim kurmak için tarihte hiç olmadığı kadar kolay fırsatlara sahiptirler. İnternetin ve ağların 
herkesin günlük hayatına hükmettiği bu yeni nesilde, insanların bu iletişim şekliyle hükümet ve 
politikalardan haberdar olmaları daha uygundur. Bu çalışmada bütün bu durumlar ve olgular 
değerlendirilerek Sanal Demokrasinin gerçekten uygulanabilir bir sistem olup olmadığı tartışılmıştır. 
Bunun sağlanması açısından da internetin yaygınlaşmaya başladığı andan bugüne dünya demokrasi 
tarihine yaptığı önemli katkılar incelenmiştir. 
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ABSTRACT 
 
Virtual Democracy (E-democracy) is the use of information and communication technology in politics 
and public administration processes. Although the origin of the term is controversial, it is thought that 
the concept of e-democracy was coined by Steven Clift. Virtual democracy is a form of government 
idea that emerged with the claim of supporting democratization and democratic process. This trend, 
which was put forward together with the information processing technologies that developed in the 
world in the 20th century, has not had difficulty in finding supporters today. Many people today receive 
information about their government through online information and news. As a result, they end up 
putting pressure on public officials to adopt policies on this issue in their own country more than other 
countries have. Nowadays, people can access all government information from the virtual world and 
even have easier opportunities than ever before to communicate directly with government officials. In 
this new generation where the internet and networks dominate everyone's daily life, it is more common 
for people to be aware of government and policies through this form of communication. In this study, it 
has been discussed whether Virtual Democracy is really a viable system by evaluating all these situations 
and facts. In order to achieve this, the important contributions of the internet to the history of world 
democracy from the moment it started to become widespread are examined. 
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