
Y
aklaşık 1 yıl önce dijital 
alanda 15 yıllık deneyime 
sahip bir ekip tarafından, 
Ankara’nın 2017 vergi 
rekortmeni şirketlerin-

den Sintek Madencilik’in Kurucu 
Ortağı Onur Atakay’dan yatırım 
alarak kurulan TatildeKirala.com, 
teknoloji ve lokalizasyon konusun-
daki birçok yenilikle global ve yerli 
rakiplerinden ayrışarak kısa sürede 
hızlı bir büyüme trendi yakaladı ve 
2019 sezonuna oldukça iddialı bir 
giriş yaptı. Tatilciler, TatildeKirala.
com’u ziyaret ederek Türkiye’nin en 
gözde tatil bölgelerinde diledikleri 
süre kadar konaklayabilecekleri bin-
lerce farklı ev, villa ve tekne seçene-
ği arasından bütçelerine en uygun 
olanı kredi kartına altı taksitle ve 
Axa Sigorta’nın sunduğu güven-

ceyle anında rezerve edebiliyorlar. 
TatildeKirala.com’un kurucusu 
ve CEO’su olan Ruşen Mat’a yeni 
girişimlerini, global ve yerli rakip-
lerinden farklılaştırmak için neler 
yaptıklarını sorduk.

AXA Sigorta Güvencesi
TatildeKirala.com’da tatilcilere 
maksimum güven sağlamak için 
yaptıkları çalışmalar hakkında 

bilgi veren Mat, “Sadece bölge satış 
yöneticilerimiz tarafından görüşme 
yapılarak doğrulanan ilan verenlerin 
ev ve teknelerinin listelendiği Ta-
tildeKirala.com’u Türkiye’de benzer 
alanda faaliyet gösteren firmalardan 
ayıran birçok önemli fark var ancak 
bunlardan en önem verdiğimiz hem 
misafirleri hem de ilan verenleri 
olumsuz durumlara karşı korumak 
için oluşturduğumuz Axa Sigorta 
Güvenceli Rezervasyon Sistemi 
diyebilirim. Bu yeni yaklaşımla ev 
ve tekne tatili yapmak isteyen Türk 
tatilcilerin en büyük kabusu olan do-
landırılma riskini tamamen ortadan 
kaldırmış oluyoruz” dedi.

İlanverenlere Özel: Parçalı 
Tahsilat Sistemi
İlanverenlerin yüzünü güldürecek 
bir tahsilat sistemine sahip olduk-
larını müjdeleyen Mat, “Platformu-
muz şu an arkasında yüzlerce kişilik 
mühendislik ve ürün ekibi bulunan 
global oyuncuların sunduğu hiz-
metlerin tamamını kullanıcılarına 
sunmasının yanısıra dünyada sadece 
TatildeKirala.com tarafından sunu-
lan parçalı tahsilat, check-in öncesi 
ödeme ve ilan verenlere özel IOS ve 
Android mobil uygulamalar ile ilan 
verenler için de tıpkı tatilciler gibi 
kısa sürede cazibe merkezi haline 
geldi diyebilirim” dedi.

Hedeflerinin, alternatif konak-
lama alanında Türkiye’de lider 
marka haline gelip üç yıl içinde ise 
Avrupa ve Ortadoğu pazarında ilk 
üç marka arasında olmak olduğunu 
belirten Mat, “Neredeyse her gün 
yayına aldığımız yeni teknolojik 
özelliklerle çok kısa süre sonra 
farklı bir isimle global arenaya 
taşıyacağımız TatildeKirala.com 
projemizi Türkiye’nin gururu ola-
cak bir marka haline getirmek için 
harika bir 2019 sezonu planladık 
ve planımızın üzerinde bir perfor-
mansla ilerleyerek her geçen gün 
hayallerimize yaklaşıyoruz” dedi.
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Türkiye’nin en gözde tatil bölgelerinde binlerce ev, villa 
ve tekneyi ziyaretçilerine Axa Sigorta güvencesi ile sunan 
tatil platformu TatildeKirala.com, faaliyetlerine başladığı 

eylül ayından bu yana her ay yüzde 100’ün üzerinde 
büyüyerek alternatif konaklamanın yeni adresi olacağının 

sinyallerini veriyor. 


