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INTERNET FREELANCİNG: 
Fırsatlar ve Zorluklar

Doç. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR*1

ÖZET

İş kavramı, sadece topluma nasıl katkıda bulunduğumuz ve katıl-
dığımızın merkezinde değil, aynı zamanda ekonomik katılım ve 
sosyal tanımlama için de güçlü bir mekanizmadır. Yapay zekâ, 
robotik ile internet, dijitalleşme ve 4. endüstri devrimi ile iliş-
kilendirilmektedir. Fakat aslında bu devrim, nasıl yaşadığımız, 
öğrendiğimiz ve kazandığımız ile ilgili olmaktadır. Bu nedenle, 
işin geleceği tamamen esneklik ve kendini yeniden icat etme 
yeteneği ile doğrudan ilgilidir. Bir işte ömür boyu istikrarlı bir 
şekilde çalışmaya yönelik geleneksel arketip yavaş yavaş kay-
bolmakta ve yerini “Elektronik Lancing” (e-lancing), “Online 
Freelancing” ve/veya “İnternet Freelancing” adı verilen daha 
esnek kısa vadeli güvencesiz iş düzenlemesine bırakmaktadır. 
E-lancing aynı zamanda ölü sermayenin ve koma halindeki in-
san sermayesinin World Wide Web’in soy kütüğü bağlamında 
dirilişini temsil etmektedir. Değerlerimiz, normlar, kültürel ku-
rumlar ve eğitim sistemleri geleneksel işçiler yaratmak için tasar-
lanmıştır. E-lancing iş modeli, geleneksel iş algılarını, normla-
rını, kurumlarını ve düzenlemelerini değiştirme eğilimindedir. 
Bu bölümde e-lancing ve diğer hibrit iş modelleri açıklanmakta, 
e-lancerlerın sınıflandırılması, e-lancingin zorlukları, fırsatla-
rı ve etkileri tartışılmaktadır.

* Antalya Bilim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme 
Bölümü. ORCID:0000-0002-1163-0185

 Mohammed.abubakar@antalya.edu.tr     Me@mohammedabubakar.com
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1. GİRİŞ

Teknolojinin hayatımıza derinlemesine nüfuz ettiği görülmektedir. 
Teknoloji, kilit bir değiştirici olarak günlük faaliyetlerimize şekil ver-
mektedir. Dünya çapında 4 milyar internet kullanıcı olduğu tahmin 
edilmektedir (İnternet Dünya İstatistikleri, 2017). Bunlar genel olarak 
çevrimiçi dijital bilgi analiz platformları, varlıkların satışını veya ki-
ralanmasını kolaylaştıran sermaye platformları ve çevrimiçi serbest 
çalışanları birbirine bağlayan işgücü platformları şeklinde sınıflandı-
rılabilir. İşletmeler üretim stratejilerini dağıtım sistemine göre yeniden 
konumlandırmaktadır. Bu bazı ileri teknoloji şirketlerinin yetenekleri-
ni neden küresel işgücü piyasalarından tedarik ettiğini açıklamaktadır 
(Cascio & Aguinis, 2008). İş, sadece topluma nasıl katkıda bulunduğu-
muz merkezi değil; aynı zamanda, ekonomik katılım ve sosyal tanım-
lama için güçlü bir mekanizmadır. Teknolojik ilerlemeler, “Elektronik 
Lancing” (E-lancing) olarak bilinen yeni bir işgücü piyasası mekaniz-
masına yol açtı (Abubakar ve Shneikat, 2017). E-lancing platformu, 
online freelancerların çeşitli hizmetler sağlamak için internet üzerin-
den bağlandıkları çevrimiçi bir platformdur (Shneikat, 2016).

E-lancing platformu, E-Ticaret platformuna benzemektedir; ikisi 
arasındaki belirgin fark, e-lancingin, ürün veya hizmet alışverişi ye-
rine iş ilanı verip sanal isçileri seçmek, işe almak ve tazmin etmek 
/ ödemek için bilgisayar aracılı bir platform (pazar yeri) olmasıdır. 
Sanal çalışanlar, (i) işverenle görüşmeden veya işvereni tanımadan ça-
lışan, (ii) belirli bir süre boyunca saatlik veya sabit miktarda ödeme 
yapılan mikro görevler üzerinde çalışan, (iii) geleneksel (8-5) mesai 
saatlerinde olmayan e-lancerlardır ve (iv) kimseden emir almazlar 
kimseye rapor vermezler (amirleri yoktur). Bu platformlara upwork.
com, guru.com, fiverr.com, freelancers.com gibi birçok örnekler ve-
rilebilir. upwork yılda 3 milyar iş ve 12 milyon kayıtlı e-işçiye sahip-
tir ve yıllık 1 milyar ABD dolarından fazla iş yapmaktadır (Upwork, 
2017). Freelancer’ın, 13 milyon iş ilanı ve yıllık 588 milyon ABD 
Doları değerinde işi bulunan 27 milyon kayıtlı e-Lanceri bulunmakta-
dır (Freelancers, 2017).

Teknoloji ve yetenek yönetimi, 21. yüzyılda insan kaynakları 
yönetiminde değişimi zorlayan temel güçlerdir. Bazı bilim insanları 
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(Abubakar & Shneikat, 2017; Cascio & Aguinis 2008), mevcut personel 
ve iş modellerinin şu anki hızlı tempolu iş sistemleri ve organizasyon-
larıyla uyuşmadığını iddia etmektedir. Emek ve sermayenin, fiziksel bir 
mekânda üretim ve hizmet sunumu için örgütlenmesinin geleneksel 
yolu, çekiciliğini yitiriyor gibi görünmektedir. Yapay zekâ, robotik ve 
internet, dijitalleşme ve 4. endüstri devrimi ile ilişkilendirilmektedir. 
Fakat aslında bu devrim bizimle yani nasıl yaşadığımız, öğrendiğimiz, 
kazandığımız ve oynadığımız ile ilgilidir. Bu nedenle, işin geleceği ta-
mamen esneklik ve kendini yeniden icat etme yeteneği ile ilişkilidir. 
Bir işte ömür boyu istikrarlı bir şekilde çalışmaya yönelik geleneksel 
arketip yavaş yavaş kaybolmakta ve yerini e-lancing adı verilen daha 
esnek kısa vadeli güvencesiz iş düzenlemesine bırakmaktadır.

Teknik olarak, e-lancing ölü sermayenin ve koma halindeki insan 
sermayesinin World Wide Web’in soy kütüğü bağlamında dirilişini 
temsil etmektedir. Değerlerimiz, normlar, kültürel kurumlar ve eğitim 
sistemleri geleneksel işçiler yaratmak için tasarlanmıştır. E-lancing 
iş modeli, geleneksel iş algılarını, normlarını, kurumlarını ve düzen-
lemelerini değiştirme eğilimindedir. Bu yeni yavru dijitalleşme ve 4. 
sanayi devrimi, e-lancing, daha fazla inceleme yapılması, yeni poli-
tikalar, iş uygulamaları ve teori geliştirme ve mevcut teorilerin geçer-
liliğinin yeniden sınanması çağrısında bulunmaktadır. Bu nedenle, 
bu bölümün amacı, mevcut iş modelleri ve gelecekteki potansiyel iş 
modellerine kapsamlı bir genel bakış sağlamaktır. Daha sonra, bu bö-
lümde bağımsız profesyoneller, sözleşmeli profesyoneller, dış kaynak 
kullanımı ve taşeronluk, tele-çalışma, kitle kaynak kullanımı ve e-lan-
cing gibi çeşitli iş düzenlemelerinin analojisi yapılmıştır. Bu bölüm 
aynı zamanda e-lancerlerı çeşitli sosyo-demografik faktörlere dayana-
rak sınıflandırmakta, e-lancingin zorluklarını, fırsatlarını ve etkilerini 
açıklamaktadır. 

2. HİBRİT İŞ MODELLERI

Bağımsız profesyoneller, sözleşmeli profesyoneller, dış kaynak 
kullanımı ve taşeronluk, tele-çalışma, kitle kaynak kullanımı ve e-lan-
cingi birbirine bağlayan ortak tema iştir (Aguinis ve Lawal, 2012; 
Shneikat, 2016). Önceki araştırmacılar sıklıkla bu terminolojileri bir-
birlerinin yerine kullanmaktadır ancak, aralarında birkaç ayırt edici 
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özellik vardır. Bu bölüm her iş düzenlemesinin daha ayrıntılı bir şekil-
de anlaşılmasını sağlayacaktır:

i. Bağımsız profesyoneller

Bağımsız bir meslek sahibi veya yüklenici, çalışanı olmayan ancak 
bir sözleşmede veya sözlü bir sözleşmede belirtilen şartlar altında diğer 
işletmelere mal ve hizmet sağlayabilecek serbest meslek sahibi kişilerdir 
(Sayah, 2013). Geleneksel işçiler veya geçici işçiler, işe alım firmasının 
direktifleri ve kontrolü altındadır. Fakat, bağımsız profesyoneller müşteri 
tarafından kontrol edilmez, çünkü müşterinin kontrolü sunulan hiz-
met veya ürünü kabul etmek veya reddetmekle sınırlıdır (Connelly ve 
Gallagher, 2006; Fragoso ve Kleiner, 2005). Bağımsız sözleşme, e-lancing 
ile birkaç benzerlik göstermektedir. Birincisi, paralel veya art arda, proje 
ödemesi ve diğer detaylarda çeşitli müşteriler için proje ile ilgili olarak 
tek başına çalışma, bir sözleşme ile yönetilir ve düzenlenir. İkincisi, 
e-lancingde olduğu gibi, müşteri profesyonelleri çalışma saatleri ve yer 
bakımındaki sapmaları doğrudan gözetip denetleyemez.

E-lancing ile ayrıldığı nokta; birincisi, bağımsız profesyoneller 
müşterilerin ihtiyaçlarına göre (örneğin yeni işyerleri, koşullar ve 
yerler) kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmaktadır (Sayah, 2013; Süß & 
Kleiner, 2010). Bununla birlikte, e-lancerlar, örneğin saatlik ücret, sa-
bit miktar, kilometre taşı gibi belirli çalışma koşullarına sahip olabil-
mektedir ve çevrimiçi çalıştıkları için yeni koşullarla veya konumlarla 
karşı karşıya gelme ihtimalleri azalmaktadır. Bir freelancer (örneğin 
tesisatçı, marangoz, denetçi, eski çalışan) bağımsız bir yüklenici ola-
bilir, ancak bağımsız bir yüklenici bir e-lancer değildir (Connelly & 
Gallagher, 2006). Üçüncüsü, e-lancerlar çevrimiçi çalışırken, bağımsız 
profesyoneller ise çevrimiçi ve çevrimdışı çalışabilir. Dördüncüsü, ba-
ğımsız profesyonellerin iş düzenlemesi iki parti tarafından (yani, pro-
fesyoneller ve müşteri kuruluşları), e-lancing üç parti tarafından (yani, 
e-lancer, platform ve müşteri) yönetilir.

ii. Sözleşmeli profesyoneller

Sözleşmeli profesyoneller, müşteri firmasının, eyaletinin veya böl-
genin fiziksel konumu içerisinde genellikle talep üzerine belirli bir 
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süre ve süre için özel görevler ve işler yapan kişiler veya mikro gruptur. 
Sözleşme, kurum içi taşeron veya ortak iş düzenlemesi olabilir. Şirket 
içi satıcı düzenlemelerinde, işçileri yönetme ve koruma sorumluluğu 
ve iş düzenlemeleri sözleşmeli uzmanlara devredilmiştir. İş birliği dü-
zenlemelerinde, işçileri yönetme sorumluluğu paylaşılırken, işçilerin 
korunması ve iş düzenlemeleri sözleşmeli profesyonellere devredil-
miştir (Kuhn ve Maleki, 2017). Sözleşmeli profesyoneller hem çevrim-
dışı hem de çevrimiçi olarak çalışabilecekleri için e-lancingten farklı-
dır. İkincisi, sözleşmeli profesyoneller iki parti (yani, profesyoneller ve 
müşteri organizasyonu) gerektirir; oysa ki, e-lancingde üç parti (yani, 
e-lancer, platform ve müşteri) vardır. Üçüncüsü, iş süreci sözleşmeli 
profesyoneller tarafından kontrol edilir, çünkü müşteri organizasyonu 
uzmanlık konusunda çoğunlukla sınırlı bir bilgi birikimine sahiptir. 
Dördüncüsü, sözleşmeli profesyoneller, bir şekilde, tipik olarak iş gü-
vencesinden, ek ücretlerden ve sürekli iş yapanlar için mevcut olan 
ilerleme olanaklarından yoksun geçici işlerde çalışırlar; ancak, e-lan-
cing zamana veya göreve dayalıdır ve bunun neticesinde e-lancerlarda 
veya müşteri organizasyonunda dolaylı bir beklenti yaratmaz. 

iii. Outsourcing/offshoring

Outsourcing bir firmanın bazı iş süreçlerini ve işlevsel ve / veya 
çekirdek olmayan işlevlerini başka bir tarafa devrettiği bir anlaşma-
dır. Aguinis ve Lawal (2013), outsourcing ve offshoringin benzer ol-
duğunu savunup, offshoringin outsourcingden belirgin farkının başka 
bir ülke üzerinden yapılmasını gerektirmesi olduğunu tartışmışlardır. 
Outsourcing /offshoring kullanımı ve kitle kaynak kullanımı, iç faa-
liyetleri gerçekleştirmek için dış insan sermayesini ve kaynaklarını 
kullandığı için benzerdir (Afuah ve Tucci, 2012). Outsourcing /offsho-
ring, kitlesel kaynak kullanımından ve e-lancingden ve çeşitli alanlar-
da farklıdır. Birincisi, kitle kaynak kullanımında is sorunlarını çözmek 
için tanımlanmamış sayıda kişi istihdam edilirken (Howe, 2006), buna 
karşın e-lancing ve outsourcing/offshoring için sadece seçilen taşeron 
(Ye & Kankanhalli, 2015) ve e-lancer (Abubakar ve Shneikat, 2017) 
istihdam edilmiştir. İkincisi, outsourcing /offshoringde ve/veya e-lan-
cingde müşteri, istenen kaliteyi sağlamak için çözümün gelişimini 
izleyebilir. Bununla birlikte, kitle kaynak kullanımından elde edilen 
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iş çözümlerinin kalitesi, çözücüler profesyonel olamayacağından şüp-
helidir (Poetz ve Schreier, 2012). Üçüncüsü, kitle kaynak kullanımı 
çözüm çeşitliliğine sahipken, e-lancing ve outsourcing / offshore sahip 
değildir. (Ye ve Kankanhalli, 2015). Dördüncüsü, outsourcing / offsho-
ring çalışanları müşterinin direktiflerini takip eder. Oysa, e-lancingde 
e-lancerlar hangi görevlerin üzerinde çalışılacağını seçer ve verilen 
göreve göre onlara ödeme yapılır. E-lancerların müşteriler ile çok az 
veya hiç etkileşimi olmaz. Beşincisi, outsourcing /offshoring kullanımı 
iki parti tarafından (yani dış kaynak ve hizmet sağlayıcı), e-lancing üç 
parti tarafından (yani, e-kancer, platform ve müşteri) yönetilir.

iv. Tele-çalışma

Tele-çalışma anlaşması yapan kişiler “tele-çalışanlar”, “işe bağlı 
çalışanlar” ve “ev merkezli çalışanlar” olarak anılırlar. Genel olarak 
‘tele-çalışan’ terimi, internet teknolojisi tarafından kolaylaştırılan fi-
ziksel iş yeri dışındaki bir yerde, belirli bir saatte çalışan bir kişiyi veya 
bir grup insanı betimlemektedir. Tele-çalışma, hiper ortam ve zengin 
ortam ortaya çıkmadan çok önce var olmuş sanal bir iş yaratma biçi-
midir (Aguilera ve ark., 2016; Hunton ve Harmon, 2004). Bu yüzden, 
tele-çalışma kitle kaynak kullanımından ve e-lancingden daha önce 
var olmuştur. Örneğin işe gidip gelme, rasyonellik, maliyet etkinliği, 
programın esnekliği, kesintilerden kurtulma, azaltılmış kirlilik, iş-ai-
le zenginleştirme stratejisi gibi İnsani, sosyal ve örgütsel argümanlar, 
tele-çalışmanın önemli etmenleri olarak belirlenmiştir. Oysa profesyo-
nel, sosyal tecrit ve psikolojik sağlığın azalması tele-çalışmanın zor-
lukları olarak gösterilmektedir (örneğin, Aguilera ve diğerleri, 2016; 
Coenen ve Kok, 2014; Giovanis, 2018; Hunton ve Harmon, 2004). Tele-
çalışma, misafirperverlik ve turizmden, doktorlara ve hemşirelere yö-
nelik tele-tıpa kadar çeşitli iş alanlarına yayılmıştır.

Tele-çalışma, birkaç yönüyle e-lancingden farklıdır. Birincisi, te-
le-çalışanların bir işveren veya firma ile geleneksel bir ilişkisi vardır; 
e-lancerlar sadece bir işveren ya da firma için çalışmaz (Shneikat, 
2016). İkincisi, e-lancerlar belirli bir işveren için çalıştıkları belirli sa-
atleri rapor etmezler ve tele-çalışma anlaşmasını görüşmezler. Sonuç 
olarak, e-lancerlar zamanlarının %100’ünü tele-çalışma ile geçirirler, 
oysaki tele-çalışanlar firmaların fiziki konumlarında ve tele-çalışma ile 
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çalışabilirler. Üç, tele-çalışmada iki parti (yani çalışan ve işe alım or-
ganizasyonu) varken, e-lancingde üç parti (yani, e-lancer, platform ve 
müşteri) vardır. Dördüncüsü, Aguinis ve Lawal (2013), evden çalışma-
larda: (i) evden çalışma sıklığı (ii) evden çalışma süresi düzenlemesi, 
örneğin sabit veya esnek bir program, (iii) evden çalışma yeri, örneğin, 
ev veya uydu istasyonu ve (iv) evden çalışma kararı; kesin karar veya 
tele-çalışanların kararı ve girişimi. Bu dört faktör, tele-çalışmayı e-lan-
cing için uygulanmadığından e-lancing’den ayırır.

v. Kitle kaynak kullanımı

Howe’ye (2006, s. 1) göre, kitle kaynak kullanımı, “açık bir çağrı 
biçiminde tanımlanamayan (ve genel olarak büyük) bir insan ağına 
yapılan örgütsel görevi dış kaynak olarak sağlama” eylemidir. Kavram 
olarak kitle kaynak kullanımı, “kitle ve dış kaynak kullanımı” terim-
lerini birleştirir. Temel düşünce, iş dağıtmak, fikir üretmek ve eleş-
tirel düşünmek, optimum ve daha iyi sonuçlar elde edebilmek için 
(Majchrzak ve Malhotra, 2013) kitlelerden seçip alınan en iyi alterna-
tifleri oylamaktır (Ikediego ve diğerleri, 2018; Prpić ve diğerleri, 2015). 
Kitle kaynak kullanımı, kuruluşların (yani, Amazon Mechanical Turk, 
InnoCentive, Dell IdeaStorm ve TaskCN) kitleleri hedef aldığı ve iş çö-
zümleri geliştirmek için katkı talep ettiği çevrimiçi ve dağıtılmış bir 
problem çözme modelidir (Brabham, 2008). Belki de işletmeler ve 
sorunları değiştikçe, kitlelerin ve onların işletmelere sunabilecekle-
ri katkılarının türleri de değişmektedir. Bu görüşe göre, işletme giri-
şimleri, kitlelerden aşağıdan yukarıya kaynaklar (örneğin, uzmanlık, 
know-how ve görüşler) elde etmek için yukarıdan aşağıya bir süreç 
benimseyerek kitle kaynak kullanımı ile kitle sermayesi inşa edebilir 
(Aitamurto, Leiponen ve Tee, 2011; Prpic & Shukla, 2013). Bu üç aşa-
malı bir model olarak gerçekleşir: (i) bir kitle inşa etmek, (ii) kitlelerin 
yeteneklerini geliştirmek ve (iii) organizasyonun yararı için kitle ser-
mayesini kullanmak.

Liu, Yang, Adamic ve Chen (2014) kitle kaynak pazarında işletme-
lerin / girişimlerin işletme sorunları yaşadıklarını ve daha sonra sorun 
çözenlerin (yani kitleler) iş problemini ödüllendirmek için (diğer çö-
zücülerle rekabet ederek) kaydolmaya ve katılmaya başladığını vurgu-
lamıştır. Firma, kitleler (yani potansiyel tüketiciler) tarafından onayla-
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nan iş çözümlerini daha düşük bir fiyata alır. Kitle kaynak kullanımı 
e-lancingden birkaç boyutta farklılıklar gösterir. Birincisi, kitle kaynak 
kullanımı, dış kaynak kullanımı ile işleri yapan işçilerin gerçek işlerin 
çevrimiçi olarak yapılıp yapılmadığına bakmaksızın ki çoğu durumda 
çevrimiçi olmasına rağmen işe İnternet üzerinden alınır. Oysa e-lan-
cing temel olarak bilgisayar aracılı bir platformda yürütülmektedir 
(Schmidt ve Jettinghoff, 2016). İkincisi, kitlenin kaynak kullanımı, kü-
çük işler için mikro görev yapmaya istekli bireylerle yürütülmektedir 
(Ikediego ve diğerleri, 2018). Buna karşın e-lancing için, e-lancerin (ör-
neğin, bireysel, grup veya küçük firma) yürüttüğü görevler mikro veya 
makro olabilir. E-lancer, fiyat ve dönüm noktası için pazarlık yapma 
lüksüne sahipken, kitleler yalnızca müşteri direktiflerini (yani bireysel 
veya örgütsel) izler.

Üçüncüsü, dış kaynaklı iş sorunları ve aktiviteler hem e-lancing 
hem de kitle kaynak kullanımı platformlarında gerçekleştirilmekte-
dir. Bununla birlikte, e-lancing “bir müşteri için bağımsız olarak ça-
lışan birey veya bir gruptan oluşur; kitle kaynaklı çalışmalarda ise, 
toplu iş yapılır” (Abubakar ve Shneikat, 2017; Aguinis ve Lawal, 2012; 
Prpic ve diğerleri, 2015). İlişkisel taksonomi bakış açısıyla, e-lancing 
üç parti (e-lancer, platform ve müşteri) ve bir iş çözümünden oluşur. 
Bununla birlikte, kitle kaynak kullanımı birden fazla partiden (insan 
kalabalığı, platform ve müşteri) ve çoklu işletme çözümlerinden olu-
şur. Dördüncüsü, kitle kaynak kullanımında, müşteri (yani müşteri, 
işletme sahibi veya çalışanları), işletme sorunlarını ve gereksinimleri-
ni belirlemek, izlemek, geri bildirim sağlamak ve kitle iş çözümlerini 
belirlemek için kitle kaynak platformlarında faaliyet göstermektedir 
(Sieg, Wallin ve Von Krogh, 2010). Temel hedefleri kitlesel olarak te-
darik etmenin aksine (yani, işletme çözümü maliyetini düşürmek), bu 
faaliyetler işletmeler için maliyetlere (yani kaynaklar, zaman ve çaba-
ya) neden olabilir (Ye ve Kankanhalli, 2015). E-lancing ve kitle kaynak 
kullanımının temel hedefleri benzer olsa da müşteriler e-lancinge mi-
nimum katılım düzeyine sahiptir, böylece kıt kaynaklardan, zaman-
dan ve çabadan tasarruf sağlanır.
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3. ELEKTRONİK LANCİNG (E-lancing)

E-lancing, müşteri organizasyonunun görevi çevrimiçi olarak çalış-
mak isteyen bireylere, gruplara veya küçük ölçekli firmalara devrettiği 
bir süreçtir. Daha zarif bir biçimde, “kuruluşlar / bireyler (müşteriler / 
alıcılar / talepliler), orantılı nitelikler ve geri dönüşlerle değişen dünye-
vilik ve karmaşıklığın ödenen görevleri için diğer kişilere (yani serbest 
çalışanlar / satıcılar / işçiler) erişir” (Abubakar ve Shneikat, 2017; ve 
arkadaşları, 2014). Bu nedenle, “e-lancerlar ve müşterileri, dünyanın 
dört bir yanından mekânsal olarak dağılmış yabancılardır, kısa vadeli 
etkileşimler, yazılı iletişimden yola çıkarak neredeyse ve büyük ölçüde 
senkronize olmadan gerçekleşir” (Abubakar ve Shneikat, 2017; Kneese 
ve ark. 2014). Abubakar ve Shneikat (2017) ve D’Cruz ve Noronha 
(2018) ‘a göre, “kayıtlı e-lancerlar ve müşteriler, yalnızca platformda 
yürütülen projeler veya platform tarafından sağlanan tartışmalar yo-
luyla bağlanır. Etkileşimler senkron ve / veya senkronize olmayan kısa 
mesajlar ve zengin ortam (yani, ses, video klipler ve konferans) aracı-
lığıyla gerçekleşir”.

E-lancerlar, ihale yoluyla işler için rekabet eder, müşteriler en iyi 
teklifi veren firmayı birkaç faktöre göre seçer (örneğin, derecelendir-
me, başarılı proje sayısı, görünür durumda kazanç ve gözden geçir-
me). E-lancer platformları, her projede komisyonlar koyar, destekleyici 
çalışma ortamı sağlar, kimlik doğrulama kontrolü yapar, çatışmaları, 
sınırsız yapısını çözer ve müşterilere ve e-lancerlara karşı hiçbir ya-
sal, finansal veya herhangi bir yükümlülük taşımaz (Caraway, 2010; 
D’Cruz & Noronha, 2016). Abubakar ve Shneikat (2017), e-lancerların 
öncelikle özerklik, esneklik ve iş-aile dengesi için e-lancing faaliyet-
lerine katıldığını savundu. Diğerleri ekonomik koşullar ve işgücü pi-
yasası koşulları (yani yüksek getiriler; işsizlik, coğrafi konum, eşitlik 
ve sakatlık) ve kişisel faktörler (yani, beceri geliştirme, itibar, tutku, 
problem çözme, güven ve şeffaflık) tarafından yönlendirilir. Bughin, 
Manyika ve Woetzel (2016) ayrıca, e-lancerlerın, dört farklı demogra-
fik, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik gereksinime dayanarak sınıf-
landırılabileceğini savunmaktadır:

•  Serbest çalışanlar – işsizdirler, e-lancing birincil gelir kaynağı-
dır ve e-lancing çalışma tarzını aktif olarak tercih ederler.
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•  İsteksizler – işsizdirler, e-lancing birincil gelir kaynağıdır, an-
cak geleneksel bir işi tercih ederler.

•  Gündelikçiler – çalışan kimselerdir, e-lancing ek bir gelir kay-
nağıdır ve tercihen veya hobi olarak E-lance çalışırlar. Çalışmak 
için birincil motivasyon para değil, sosyal, zevk, eğlence, türe-
tilmiş memnuniyettir.

•  Maddi olarak sıkıntı çekenler – çalışan kimselerdir, e-lancing 
ek bir gelir kaynağıdır, ancak e-lance çalışmayı tercih etmezler. 
Birincil motivasyon paradır ve kara bir gün için ak akçe biriktir-
mektedir (Bughin ve ark., 2016). Daha fazla bilgi için Tablo 1’e 
bakınız.

Tablo 1: E-Lancing/E-Lancerlar Matrisi

E-Lancing benim…. Birincil gelir kaynağın Ek gelir kaynağım

Tercihen Serbest Çalışanlar
Birincil gelir kaynağı
E-lancing çalışma hayatını isteyerek 
tercih ediyor
Geleneksel bir işte çalışmıyor
Örnek: Öğrenciler, freelancerlar ve 
diğerleri 

Gündelikçiler – Meraklılar
Ek gelir kaynağı
İsteyerek E-lance çalışıyor
Bazılarının geleneksel işleri var
Örnek: Öğrenciler, emekliler & 
diğerleri

Mecburen İsteksizler
Birincil gelir kaynağı

Geleneksel işleri tercih ediyor
Örnek: İş arayan yeni mezun

Maddi Olarak Sıkıntı Çekenler
Mecburiyetten ötürü ek olarak 
E-lancing
E-lance çalışmayı tercih etmiyor
Örnek: Düşük ücretli çevirmen

4. E-LANCİNG FIRSATLARI

Eleştirmenler dijitalleşmenin, yapay zekanın (AI) ve robotbilimin 
işlerimizi devralacağını savunmaktadır. Atalarımızın aynı zamanda 
büyük teknolojik değişimlerden korktuğunu hatırlamak önemlidir. AI 
ve robotbilim bugünün işlerini silebilir, ancak 30 yıl içinde hangi iş-
lerin talep edileceğini bilmek daha zordur. AI ve robotbilim örneğin 
mühendisler, AI uzmanı ve veri bilimcisi olmak üzere daha fazla iş 
yarattı. Teknolojinin lideri Elon Musk’ın iddiasını sorumlu bir şekilde 
yönlendirirsek dijitalleşme ve yapay zekâ toplu işsizlik değil daha faz-
la iş yaratacaktır. E-lancing bu yeniliklerden biridir, hem e-lancerlara 
hem de müşteri organizasyonlarına sunmak için birçok fırsat ve fayda-
ya sahiptir. Bunlar arasında:
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(1) E-lancerlar için 

i. Daha Fazla Getiri ve Kazanç – E-lancing, yazma, çeviri, sos-
yal medya yönetimi, makineler ve robotlar için algoritmalar 
geliştirme gibi heyecan verici iş fırsatları sunar. E-Lancerlar 
dünya genelinde uluslararası ve rekabetçi pazara erişebilir. 
Gelecekte, insan ve makineyi karşı karşıya getiren bir mesele 
olmayacak, bunun yerine iş problemlerini çözmek için birlikte 
çalışan makine ve insan olacak. E-Lancingin bu konuda önem-
li bir rol oynaması beklenmektedir.

ii. Kurumsal Güven ve Şeffaflık – E-lancingi geleneksel yükle-
nicilik, outsorcing/offshoring, kitle kaynak kullanımı gibi iş 
anlaşmalarından para biriktirme ve ücret hırsızlığı gibi zor-
luklar konusunda ayıran bir faktördür (Kuhn, 2016). Mesela, 
MTurk’taki müşteriler tatmin edici buldukları herhangi bir iş 
için açıklama yapmadan ödemeyi durdurabilirler. Benzer şe-
kilde, Amazon işçilere müşterileri puanlama veya işlem de-
neyimleri hakkında yorum yapma konusunda bir kanal sağla-
maz. Oysa e-lancing pazarları, haksız işlemleri kolaylaştırmak 
ve azaltmak, işçilerin uyuşmazlık durumunda paralarını ve 
haklarını almalarını sağlamak için emanet ve uyuşmazlık çö-
züm hizmetleri (e-lancing mahkemesi) sunmaktadır. Dahası, 
e-lancerlar ve müşterileri her biri kendi deneyimlerini değer-
lendirebilir ve yorumlayabilir (platform tarafından yönetilir), 
bu potansiyel bir müşterinin veya e-lancerın kararını kolaylaş-
tıracaktır.

iii. Büyüme Fırsatı – Robotbiliminin ve AI’nın ortaya çıkması 
ve e-lancing gibi hibrit iş modelleri, iş ve iş gücünün yeniden 
tanımlanması gerektiği anlamına gelmektedir. İş yeniden ya-
pılandırılmalıdır, çünkü teknoloji her işi alternatif iş düzen-
lemeleriyle yeniden şekillendirir ve yeniden şekillendirir. Bu 
bağlamda, bireyler yaşam boyu öğrenmeye katılacak, kaderle-
rini ve kariyer yollarını denetleyecek ve tutkularını sürdüre-
ceklerdir.

iv.  Özerklik ve Esneklik – E-lancerlar yataklarından, pijamala-
rından ve kafelerinden çalışma ve aileleriyle daha fazla zaman 
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geçirme lüksüne sahiptir. Uzaktan çalışma sistemi gelecekte 
bir norm haline gelecekse, e-lancerlar teknoloji dostu bir şe-
hirde yaşamayı seçebilir, dolayısıyla gelecekteki yetenek sava-
şı şirketler arasında değil şehirler arasında olabilir.

v.  Coğrafi Engelleri Aşıcı – Tarih boyunca, coğrafya, emekçi-
lerin üretken sermaye ve diğer üretim faktörleriyle yakın bir 
yerde yaşaması gerektiği için emek piyasalarını derinden şe-
killendirir. E-lancingin güzelliği coğrafyanın önündeki en-
gelleri kaldırmasıdır (Clemens, 2011; Chen ve Horton, 2016). 
E-lancerlar, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir yer-
den çalışabilir.

vi. Eşit İstihdam İmkânı – E-lancing platformları, yerel işgücü 
piyasalarında iyi bir iş elde etmek için gerekli eğitimsel nite-
liklere sahip olmayan kişilere ekonomik katılımı sağlar. Benzer 
şekilde, engelli, daha az ayrıcalıklı bireyler (yani azınlıklar) iş 
fırsatlarına erişebilir (Graham, Hjorth ve Lehdonvirta, 2017).

vii. Koruma – E-lancerlar, işyeri kazalarına ve yaralanma riskine 
açık değillerdir. Bunun aksi olarak,  bağımsız ve profesyonel 
yükleniciler ayrımcılık karşıtı istihdam mevzuatı ve güvenlik 
ağı programları tarafından kapsanmayan ücretli hastalık izni 
eksikliği zafiyetliyle karşılaşmaktadırlar. (Kuhn, 2016).

(2) Firmalar ve müşteri kuruluşları için

Müşteri kuruluşları, e-lancing iş düzenlemelerinden çeşitli şekil-
lerde yararlanabilir.  

i.  Sayısal Esneklik – E-lancing müşteri organizasyonu ile bir-
likte çalıştıkları e-lancer sayısını, iş türünü, ödenecek tutarı 
ve yetki verilmiş iş gücü büyüklüğünü veya ürün talebinde-
ki değişikliklere göre çalışılan saat sayısını yanıtlama saatini 
ayarlama lüksüne sahiptir.

ii.  İşlevsel Esneklik – E-lancing platformları, uzmanlığa ve yük-
sek uzmanlık becerisine sahip bireylere erişim sağlar, böylece 
müşteri organizasyonu kurum içi çalışanlarının yeteneklerini 
talep üzerine ve esneklikle kolayca tamamlayabilir.
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iii.  Finansal Esneklik – Sayısal ve finansal esnekliğin yanı sıra, 
e-lancing platformları müşteri kuruluşlarına finansal esneklik 
sağlayabilir. Bu durumda, işe alım talep üzerine ve finansal 
statü esasına dayanır ve uzmanlık becerisine sahip e-lancerla-
ra erişim sağlanır.

iv.  Geleneksel İşe Alım Engellerini Ortadan Kaldırır – E-lancing 
platformları işe alım sürecini kolaylaştırır, işe alım sürecinde-
ki coğrafi, bilgi ve idari engelleri ortadan kaldırır veya azaltır. 
Bu bağlamda e-lancerlar, talep bazında kısa vadeli projeler için 
kullanılabilir. E-lancing platformları ile firmalar, çeşitli bece-
ri kümelerine, çeşitli çalışma geçmişlerine sahip bireylere, 
inovasyon için faydalı olacak bilgileri oluşturabilecek eğitim 
ve kültür geçmişlerine erişebilir (Corporaal ve Lehdonvirta, 
2017).

v.  Başlangıç ve İşlem Maliyetlerini Düşürür – E-lancing plat-
formları, firmanın başlangıç ve işlem maliyetlerini tüm faa-
liyet alanlarında azaltmanın bir yoludur. Bu müşteri organi-
zasyonu, e-lancerları proje ihtiyaçlarını karşılamak için hızla 
işe alabilir ve ayrıca çevresel değişikliklere daha hızlı adapte 
olabilir (Corporaal ve Lehdonvirta, 2017).

vi.  Kısa Vadeli Sigorta / Güvenlik Ağı – TRUPO, aylık olarak 
prim ödeyerek ortalama gelirlerinin ne kadarını sigorta altı-
na alacağına karar verme özgürlüğüne sahip olan, özellikle 
e-lancerlar için tasarlanmış ilk kısa vadeli sakatlık sigortasıdır. 
Buna karşılık, bir hastalık veya yaralanma, onları bir haftadan 
daha uzun süre çalışmaktan alıkoyuyorsa, TRUPO devreye gi-
rer ve sizi normal gelirinizin%50’sini üç aya kadar gönderir. 

5. E-LANCING’İN ZORLUKLARI

Her iyi şey zorluklarla birlikte gelir, e-lancingin yönetsel ve pratik 
politikalarda acil ayarlanması gereken birkaç zorluk vardır: 

i.  Ekonomik Politika – E-lancing iş modelindeki büyüme, eko-
nomik faaliyet alanlarındaki sorunları gündeme getirmektedir. 
Aslında, projelerin taleplerine cevap olarak e-lancerların giriş 
ve çıkışları ekonominin emek arzını konjonktür ile aynı yön-
de kılar. Bu ekonomik durgunluktan sonra işsizlik oranının ve 
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istihdam oranının tutarsızlığına ve eksikliğine neden olmakta-
dır.

ii.  Üretim ve Vergi – Mevcut ekonomik politika e-lancerların 
fazladan saatler çalışmaya istekli olmaları veya e-lancingten 
kazanma isteklerini kullanmaları gibi bir şey gerektirmemek-
tedir. Bu nedenle, ek saatler üretimde bir artış anlamına ge-
lir, çünkü çıktıdaki her artış, çalışılan saatlerde bir değişiklik 
anlamına gelir; maalesef kayıt dışıdır ve mevcut ekonomik ve 
üretim politikası tarafından vergiye tabi değildir.

iii.  Gelir Güvenliği ve Sigorta – Gelir güvenliği ve sosyal sigorta 
sistemi, emek huzursuzluğunu önlemek ve çalışanları istihda-
ma bağlamak için kurulmuştur. E-lancing, emeklilik maaşları 
planı, engelli ödeneği, sağlık ve işsizlik sigortası ve tazminat 
gibi geleneksel bir işe girmenin faydalar sağlayan sistemi teh-
dit ediyor. E-lancerler çoğunlukla hak sahibi değildirler ve ba-
zen sistemi kötüye kullanır.

iv.  İzolasyon ve Psikolojik Refah – E-lancing sağlığımızı tehdit 
eder ve eğitim ve beceri geliştirme fırsatlarının olmaması, iş-
yerinde kamu mallarının bulunmaması, ergonomik çalışma 
alanlarının olmaması gibi, üretken sosyal bağlantıların ve fa-
aliyetlerin bulunmaması nedeniyle verimlilik artışını baltalar. 
Aynı zamanda, e-lancerların sendikaları olmasına rağmen, 
bu sendikaların yapısı kırılgandır ve üye sayıları düşüktür. 
Geleneksel 9 ve 5 arası işlerde olduğu gibi iş arkadaşlarıyla ya 
da toplumla etkileşimleri yoktur. 

v.  Kıyaslama – e-lancerlar, geleneksel işçilerden farklı olarak 
randıman kısıtlamaları konusunda anlaşmaya yetmeyecek ka-
dar parçalı çalışırlar (Lehdonvirta, 2016) ve sanal iş arkadaşla-
rının davranışlarını izlemekte zorlanırlar. Bu nedenle, gelişim 
için ihtiyaç ve farkındalık nadiren yüzeye çıkar.

vi. Gerçekçi Olmayan Esneklik (iş-aile müdahalesi) – 
Esnekleştirme savunucuları e-lancingin bireyleri kendi çizel-
gelerini belirleme konusunda özgür kılma becerisini savu-
nurken, eleştirmenler e-lancerların ideal çizelge düzenleme 
yeteneğini engelleyen çeşitli yapısal nedenleri, örneğin, prog-
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ramlarını diğer sosyal uygulamalara göre başarılı bir şekilde 
koordine edebilme ve zaman konularını anlama becerisini 
sıralamaktadırlar (Malone, 2004; Wajcman, 2015). E-lancing 
sayesinde bos zaman iş ve iş boş zaman oluyor. “Sosyalleşme 
pahalıya mal oluyor ve insanlar her etkileşimi pazar değerine 
göre fiyatlandırıyor. İşler, çok az düzenlilik veya kesinlikle sü-
rekli ve ateşli bir şekilde aradığınız bir şey haline gelmiştir” 
(Lobel, 2017).

vii. Rekabet, Giriş Engelleri, “Dibe Doğru Yarış” – Her sektör-
de giriş engelleri, rekabet yoğunluğu ve eşit istihdam fırsatı 
önemlidir. İdeal bir endüstri, fakir ve eğitimsiz kişilerin katılı-
mını sağlamak için yeterince düşük engellere sahip olmalıdır. 
Bununla birlikte, eğer engeller çok düşükse, rekabet “en aşağı 
durumda” olan ve “ekonomik kalkınmaya artık katkıda bulun-
mayan bir seviyeye düşen ücretlerle sonuçlanacak” bir en aza 
inmeye yol açabilir.

6. SONUÇ

Dijitalleşme ve AI teknolojileri, kuruluşların talep üzerine aksi tak-
dirde erişilemeyecek olan ulusal ve uluslararası yeteneklere erişmek 
için dijital platformları kullandığı yeni bir çalışma anlaşmaları dalgası 
yaratmıştır. Diğer taraftan, çevrimiçi hizmetlerin “dijital ekonomisi”, 
e-lancingin yeni tür girişimcilik ve kazanma fırsatlarına yol açmıştır. 
Bu fiziksel sinir tanımayan, limitsiz ve çok kapsamlı iş düzenlemesi, 
dünyadaki iş, iş ilişkisi, organizasyon yapısı ve hatta iş modellerini dö-
nüştürmektedir. Bununla birlikte, faydaları tam ölçekte sağmak, daha 
az refah sahibi ülkelerin, yoksul ve eğitimsiz kişilerin ulaşamayacağı 
yerlerde gelişmiş beceriler ve teknik bilgi birikimi gerektirmektedir. 
Bugüne kadar İK bilginleri, e-lancing platformuna nispeten daha az 
dikkat etmişlerdir. Bu durum, yönetim teorisini tam zamanlı e-lancing 
faaliyetlerinin heterojenliğini onaylamayı gerektirdiğinden gelenek-
sel istihdamın ötesinde rafine etme ve genişletme ihtiyacı yaratmıştır. 
E-lancing hala başlangıç   aşamasındadır, gelecekteki araştırmacılar ve 
politika yapıcılar birçok e-lancing fırsatının makro ekonomik planla-
rına uygulanabilirliğini düşünebilir. E-lancing ile zorluklarını aşmak, 
araştırmacıların dikkatini amaca yöneltmesini sağlar çünkü bu süreç 
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pratik çözümlere ihtiyaç duyan sorunları önemsemektedir. Bu çözüm-
ler e-lancing platformlarının ve yönetim teorisinin pratik kullanımına 
katkıda bulunacaktır. E-lancingin bir sonucu olarak gelecekteki çalış-
malar için bir çerçeve aşağıda sunulmuştur.

E-becerilerin gelecekteki nesillere geleceğin işleri için hazırlanma-
larını ekonomik reformların ve politikanın bir parçası olarak göster-
mişlerdir (Gareis ve diğerleri, 2014). Bu reformlar Avrupa Birliğinde 
uygulanmıştır. Diğer ülkeler e-beceri gelişimi için planlar başlatmaya 
ve uygulamaya teşvik edilir. E-lancing, kapsam, istihdam düzenleme-
leri, standartlar ve çözümler ile ilgili birkaç belirsizlik içermektedir 
(Stewart ve Stanford, 2017). Bununla birlikte, politika yapıcılar çevri-
miçi işgücü ve / veya e-lancingin düzenleyen çerçeveyi revize etmeye 
teşvik edilmektedir. Politika yapıcılar, bu bölümde sıralanan e-lancin-
gin artılarını ve eksilerini tartarak, hesaplanamayan işlemleri azaltan, 
istihdam oranını küçümseyen, diğer ekonomik göstergelere ve işgü-
cündeki huzursuzluğa değinebilecek makro ekonomik konuların nasıl 
ele alınacağı konusunda verimli bilgiler toplayabilirler. Politika yapı-
cılar, istihdam tanımlarını yeniden tanımlamaları veya genişletmele-
ri, yeni bir işçi kategorisi yaratmaları, örneğin e-lancerların haklarını 
geleneksel çalışanlardan, örneğin sosyal ve sağlık sigortası, emeklilik 
ve emeklilik planlarından tanımlama ve ayırt etme konusunda teşvik 
edilir. Daha sonra, sanal agorada ‘işveren’ kavramını, örneğin gelir ver-
gisini yeniden gözden geçirme ve değerlendirme ihtiyacı vardır. Bunu 
yaparak, yeni hakları ve korumaları tanımlayabilir (yani, e-lancerların 
ve müşteri organizasyonu) ve teori geliştirme için bir rehber sunar.
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