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Merakla takip edilen  
seyahat ikilisi

Kitapları, TV programları ve farklı seyahat rotalarıyla takipçilerini dünyanın  
dört bir yanına götüren Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu ile yeni iş birlikleri  

Best Men Productions’ı konuşmak üzere buluştuk.
Berin SOMAY – berin.somay@alem.com.tr / Fotoğraflar: Mustafa SOLAK

Serda Büyükkoyuncu, Saffet emre tonguç

"Gittiğimiz, gördüğümüz her 
yeri takipçilerimizle paylaşmak 

bize büyük keyif veriyor." 

Bazı dostluklar yemek masalarından 
çok ötede devam eder. Bazı dostluklar 
aynı dili konuşurken yeni bir dil oluşturur. 
Bazı dostluklar aynı yolu yürürken yeni 

yollar keşfettirir. Bazı dostluklar ortaya çıkan 
güzellikleri paylaşmadan rahat etmez” diyerek 
Best Men Productions’ı hayata geçiren Serda 
Büyükkoyuncu ve Saffet Emre Tonguç, sadece iki 
iş ortağı değil, aynı zamanda çok iyi arkadaşlar. 
Geçtiğimiz günlerde iş birliklerinin yıl dönümünü 
kutlamak üzere bir parti düzenleyen Tonguç 
ve Büyükkoyuncu ile Best Men Productions’ı ve 
gelecek planlarını konuştuk.

Best Men Productions nasıl ortaya çıktı? 
Saffet Emre Tonguç: Çok eski bir dostluğun 
sonucu diyebiliriz. Uzun yıllardır pek çok konuda 
ortak çalışıyoruz aslında. Kimliklerimizin tek 
başına marka değeri, beklentilerin de üzerine 
ulaşınca buna bir de kurumsal kimlik ilave 
etmek istedik. Bunun için gerekli altyapı zaten 
oluşmuştu. Rumeli Hisarı’nda her cephesi Boğaz 
manzaralı ilham verici ofisimizi, bizde iz bırakan 
dünyanın pek çok ülkesinden getirdiğimiz 
dekoratif unsurlarla gönlümüzdeki gibi yaratınca 
da “Artık hazırız” dedik.

Best Men Productions olarak neler 
yapıyorsunuz?
Serda Büyükkoyuncu:  Saymakla bitmez... Şaka 
bir yana, haydi gelin sizinle başlayalım. Uzun 
bir süredir ALEM dergisinin seyahat yazarlığı var 
ilk olarak. Ama bunun dışında da pek çok dergi 
ve gazete köşe yazarlığı ile kitaplarımız işimizin 
önemli bir parçası. Televiyon programlarımız 
ve onlara içerik hazırlama, gerek Türkiye gerek 
yurt dışı seyahatlerimizin organizasyonları, 
Instagram, LinkedIn, Facebook ve Twitter hesap 
yönetimlerimiz, birlikte yaptığımız profesyonel iş 
dünyası organizasyonlarındaki konuşmalarımız 
şu an aklımıza gelen birkaç tanesi. Haa bu arada 
çok popüler bir şekilde devam eden ve aylar 
öncesinden yok satan İstanbul Boğazı, Dolunay 
ve 'Ayasofya’da Bir Gece' turlarımızı unutmamak 
gerek. Aslında şirketimiz bünyesinde senede 
12.000 kişinin katıldığı ve İstanbul’da gerçekleşen 
41 ayrı turumuz var. Ancak geliştirdiğimiz Piri 
isimli telefon uygulaması sayesinde geçen yıldan 
beri dileyen herkes bu uygulama ile Saffet Emre 
Tonguç’un sesinden tüm İstanbul’u gezebiliyorlar. 
Aslında her ne kadar Google’ın CEO’su Eric 
Schmidt, oyuncular Robert Redford, Candice 
Bergen, modacılar Calvin Klein, Diane Von 
Furstenberg, Michael Kors, Eli Tahari, Guess’in 
sahibi Paul Marciano, Amerikalı talk show 
sunucusu ve yüzyılın en etkili kadınlarından 

Oprah Winfrey'nin aralarında bulunduğu 100’e 
yakın yabancı ünlü ve etkin isme İstanbul’u 
gezdirmiş olsak da, artık iş yoğunluğumuz 
sebebiyle İstanbul’da sadece çok büyük şirketlere 
kurumsal geziler yapabiliyoruz.

Peki Best Men Productions ismi nereden 
geliyor?
S.E.T.: Aslında Saffet Emre Tonguç’un baş harfleri 
SET, Serda Büyükkoyuncu’nun ise profesyonel iş 
dünyasındaki parafı SEB. Bu ikisinin birleşiminden 
çıkmıştı ‘BEST’. Serda’nın eşi Sevda ise ‘MEN’ 
ekleyince ‘BEST MEN’ ortaya çıkmış oldu. Aslında 
bu ismin bize çok da yakıştığını düşünüyoruz. Hem 
de sadece biz değil, bizimle beraber bu fikirde 
olan pek çok dostumuz var.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da ilk partinizi 
düzenlediniz. Bu partilerin devamı gelecek mi? 
S.B.: Bu parti bir anlamda kuruluş yıl 
dönümümüzdü. Partimize cemiyet hayatından, 
iş dünyasından, sanat dünyasından pek çok 
dostumuz katıldı. Aynı zamanda 
@saffetemretonguc ve @serdabuyukkoyuncu 
Instagram hesaplarımızı takip eden dostlarımız 
arasında yaptığımız kura sonucu bizimle 
beraber olanlarla birlikte koskocaman bir aile 
olduk o gece. Her kuruluş yıl dönümünde farklı 
bir mekanda ve değişik bir konseptte partiler 
yapacağız. Aynı zamanda kitaplarımız piyasaya 
çıktığında ve yeni televizyon programlarımız yeni 
yayın dönemlerine başladığında farklı partilerimiz 
de olacak.

Takipçilerinizi ne gibi sürprizler bekliyor? 
2019’da hangi destinasyonlara turlar 
düzenlemeyi planlıyorsunuz?
S.E.T.: Aslında bizim hayatımız sürprizlerle dolu. 
Her anımız hep bir şeylere gebe. Gittiğimiz, 
gördüğümüz her yeri takipçilerimizle paylaşmak 
bize büyük keyif veriyor. Kimisinin maddi, kimisinin 
sağlık, kimisinin yaşı sebebiyle gidemeyecekleri, 
göremeyecekleri yerleri bizlerle birlikte görüyor 
takipçilerimiz. Bazen Peru Maçipuçu’dan, bazen 
St. Petersburg Hermitaj Müzesi’nden, bazen 
Eyfel’den, bazen Kuzey Buz Denizi kıyılarından 
canlı yayınlar yapıp, yaşadığımız anın güzelliklerini 
takipçilerimizle paylaşıyoruz. 
S.B.: Yeni rotalar bizi ve takipçilerimizi bekliyor. 
En yakında Andrea Bocelli’nin Toscana’daki 
konserinden canlı yayınlar yapacağız. Ardından 
İskoçya’nın sırlarla dolu şatolarına, sonra 
da Bolivya, Kolombiya, Peru ve Panama’nın 
gizemlerinde dolaşacağız ve paylaşacağız. 
Ve sonra da ver elini Avustralya, Yeni Zelanda 
ve Tazmanya. Bu arada Norveç Fiyortları ile 

Madagaskar, Hindistan ve Butan ayrı sürprizler 
olacak canlı yayın takipçilerimiz için. 

Bir kitap projeniz de var değil mi? Bu proje 
hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
S.B.: Aslında bir değil birçok kitabımız yolda... Şu 
ana kadar İngilizceleriyle birlikte 15 kitabı var 
Saffet’in. Çok büyük satış rakamlarına ulaştılar. 
İlk kitaplar ‘Türkiye’de Görülmesi Gereken 101 Yer’ 
ve ‘101 Must See Places in Turkey’. Daha sonra 
TUREB ödüllü ‘Avrupa’da Görülecek 101 Yer’ geldi. 
Sonra ‘İstanbul Hakkında Her Şey’ çıktı. Hatta 
NY Times ve International Herald Tribune gibi 
saygın gazetelerde bu kitapla ilgili çok güzel 
haberler yer aldı. Ardından kardeşi ‘İstanbul The 
Ultimate Guide’ geldi. Bu iki kitap da ‘Yılın En 
İyi Turizm Yayını’ ödülünü aldı. Son yayınlanan 
‘Boğaz Hakkında Her Şey’ ile ‘Bosphorus The 
Ultimate Guide’ kitapları ise ‘En İyi Turizm Yayını’ 
seçildi. Sırada ‘Türklerin En Çok Gezmeyi Tercih 
Ettiği Başkentler’ serimiz var. Paris, Londra, 
Amsterdam, Roma, Viyana ilk kitaplarımız 
olacak. Bunlara Madrid, Barselona, Berlin, St. 
Petersburg, Edinburg, Stokholm, Kopenhag ve 
Oslo eklenecek. Ayrıca büyük bir başka projemizse 
tamamlanmaya doğru hızla yol alıyor. Adı, ‘Vizesiz 
60 Ülke’. Bildiğiniz gibi vize başlı başına bir sıkıntı. 
Alması bile bir dert. Oysa küçük seyahatler için 
ya da vize alamayanlar için dünyada pek çok 
güzellik var. Bu kitapla bu diyarları sunmak istedik 
okuyucularımıza. Bunlardan başka planladığımız 
10 kitap daha var. Bunlar arasında İstanbul 
Camileri, Sur İçi kitapları var. İstanbul dışında ise 
Türkiye’de yedi bölgeyi anlatan yedi ayrı kitap 
hazırlığı içindeyiz. Ayrıca Karayipler, Orta Amerika, 
Güney Amerika, En Güzel Balayı Adaları da 
hazırlığını yaptığımız kitaplar arasında.

Geleceğe yönelik planlarınız nedir?
S.E.T.: Elbette ki her şeyden önce gezmek 
ve gördüklerimizi her yolla paylaşmak. 
Farkındasınızdır gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri 
Instagram başta olmak üzere sosyal medya, 
televizyon programları, konuk olduğumuz 
TV yayınları, gazeteler, dergiler, uygulama 
programları ile paylaşmak, bizim yaşam 
felsefemiz. Zaten yaşam mottolarımız “Gezmek 
yaşamaktır” ve “Hayat paylaştıkça güzel”. 
Dünyada 193 ülke var BM’e üye olan. Tamamına 
yakınını gezdik ve paylaştık. Ama her ülkede 
kaç şehir var daha gezilecek, görülecek biliyor 
musunuz? Yaklaşık iki buçuk milyon şehir var. 
Yani daha gezecek ve paylaşacak çok yer var... 
Hayatımız boyunca ve sağlığımız el verdiğince 
gezmeye ve gezdiklerimizi anlatmaya devam 
edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.


