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Yeni normalde 
butik oteller

Saffet Emre Tonguç, otellerin yeni normallerini yerinde 
görmek için 1 Haziran’da yola çıktı. Bir buçuk ayda 

Çanakkale’den Antalya’ya çok sayıda butik oteli ziyaret eden 
Tonguç ile deneyimlerini bir araya getirdiği yeni kitabı “Butik 

Oteller-Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim”i konuştuk.
Ayça BARUT TANMAN – ayca.tanman@alem.com.tr / Fotoğraflar: Ertan DEMİRBİLEK – ertan.demirbilek@alem.com.tr

Tarihçi, seyahat yazarı ve profesyonel rehber 
Saffet Emre Tonguç, pandemi sürecinde 
turizmde yeni normallerin izini sürmek için 
yola çıktı ve 46 gün boyunca Ege ile Akdeniz 

sahillerini gezdi. “Kafalar karışık, ortam tedirgin ve 
insanlar doğru tercih yapmak istiyorlar. Bunun için 
güncel, güvenilir ve rafine bir kaynağa duyulan 
ihtiyacı gördüm” diyen Tonguç, deneyimlerini “Butik 
Oteller-Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim”de bir araya 
getirdi. Saffet Emre Tonguç’a yeni kitabı hakkında 
merak ettiklerimizi sorduk.

Yeni kitabınız hayırlı olsun. “Butik Oteller - Ege 
ve Akdeniz’den Seçtiklerim”i yazmaya nasıl 
karar verdiniz?
Aslında her şey pandemi süreci ve onun getirdiği 
yeni normal üzerine kafa yormamla başladı. 
Turizmdeki tüm ezberlerimiz bozuldu ve sektör 
büyük bir açmaza girdi ama ayakta durmak 
zorunda çünkü Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden biri. O kadar kişi turizmden ekmek 
yiyor ki… Ben de 34 yılını bu sektöre harcamış bir 
emektar olarak, elini taşın altına ilk koyanlardan 
biri olmayı kendime görev saydım ve otellerin yeni 
normalini yerinde görmek ve yazmak için yollara 
düştüm. Öte yandan okura karşı bir sorumluluğum 
vardı çünkü Instagram hesabıma her gün o kadar 
çok otel tavsiyesi soran mesaj geliyor ki… Kafalar 
karışık, ortam tedirgin ve insanlar doğru tercih 
yapmak istiyorlar. Bunun için güncel, güvenilir 
ve rafine bir kaynağa duyulan ihtiyacı gördüm. 
Dolayısıyla hem ihtiyaç duyulan bu kaynağı 
hazırlamak hem de sektörün toparlanma sürecine 
katkı sunmak istediğim için bu kitap ortaya çıktı.

Kitabın hazırlık süreci ne kadar sürdü? 
Nereleri gezdiniz?
Rekor denebilecek sürede tamamladığım bir 
kitap oldu. Fikrin ortaya çıkıp şekillenmesi ile 
kitabın basılması arasındaki süre sadece bir 
buçuk ay, ama geceli gündüzlü bir buçuk aydan 
bahsediyorum. Daha uzun bir süreye yayamazdım 
çünkü hem insanlara seyahat rehberi olması hem 

de sektöre hareket getirmesi için temmuz bitmeden 
çıkması gerekiyordu. Burada editörüm Zeynep 
Şahin Tutuk’a özellikle teşekkür etmem gerek. Bu 
kitabın layığıyla hazırlanması için büyük emek, bir 
o kadar yetenek ve insanüstü bir çaba gerekiyordu. 
Zaten beş buçuk yıldır birlikte çalıştığımız için 
aynı dili konuşmamız en büyük şansımdı. Zeynep 
benimle birlikte işin mutfağına girip, bu insanüstü 
çabaya ortak oldu; kitaba katkısı büyük. Bir buçuk 
aylık süre hem sürekli seyahat ederek hem bilgi 
ve izlenim toparlayıp yazarak geçti. Öte yandan 
ortağım Serda Büyükkoyuncu başta olmak üzere 
fikrine, deneyimlerine güvendiğim birçok yazar 
ve gezgin arkadaşım önerileriyle, bilgileriyle 
destek verdi. Çanakkale’den başlayıp Antalya’ya 
uzanan hatta kitapta yer alan ve hatta almayan 
onlarca oteli gördük. COVID-19 önlemlerini 
nasıl uyguladıklarına yerinde baktık. Hem otel 
yöneticileriyle görüştük hem farklı tarihlerde oteli 
deneyimleyenlerden fikir aldık.

Kitapta kaç otel yer alıyor?
Aslında yola çıkarken oluşturduğum listede yaklaşık 
100 otel vardı. Eleyerek 50’ye indirdik. Amacım 
çokluğu değil rafine listeyi yakalamaktı. İlk kitaba 
koyamadığım ama kalitesine inandığım başka 
adresler de var. Onlara da ilerleyen baskılarda yer 
vermeyi planlıyoruz. Hatta amacımız, bunu Türkiye 
genelinden 100 otel seçkisine dönüştürmek. İçinde 
deniz oteli de olsun, inanç turizmi rotaları da olsun, 
yayla evi de olsun, kültür turizmi duraklarından 
öneriler de olsun istiyorum. Bu kitabın göreceği 
ilgi, bundan sonraki adımın da belirleyicisi olacak. 
Aslında biraz okurlar karar verecek; devamını talep 
ederlerse biz yeniden emek harcamaya hazırız.

“Butik Oteller - Ege ve Akdeniz’den 
Seçtiklerim”in en önemli özelliği “yeni normal” 
prodesürlerin uygulandığı dönemde yazılmış 
olması. Turizm ve otelcilikte yeni normalleri 
sizden dinleyebilir miyiz?
En önemli değişim butik tatile rağbetin artması 
oldu. Yeni normal butik otelleri daha tercih edilir 
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hale getirdi çünkü ne kadar az insan, o kadar 
güven duygusu veriyor. O yüzden kitabı da 
sadece butik otel seçkisi ile yazdık. Ama büyük 
oteller de kapasitelerini yarı yarıya indirerek 
önemli bir adım attı. Ayrıca büyük oteller de 
avantajlı çünkü yayıldıkları alan geniş, ortak 
alanlar fazla ve dolayısıyla sosyal mesafeyi 
korumaya elverişli. En güzel ve beni mutlu 
eden yeniliklerden biri olarak açık büfeler 
sona erdi. Ya sofranıza geliyor ya da büfeye 
yaklaşamıyorsunuz, eldivenli ve maskeli bir 
görevli size istediğiniz yiyecekleri büfeden 
servis ediyor. Müthiş bir israf ve kirlilik vardı 
açık büfelerde, o yüzden bu değişimden 
mutluyum. Otel personelinin maske, siperlik, 
eldiven kullanması, tüm ortak alanların sosyal 
mesafeye göre düzenlenmesi, odaların ve 
ortak alanların normal temizliğe ek olarak 
dezenfektanlar ile hijyenik hale getirilmesi, 
havluların dezenfekte edilip el değmeyen 
makinelerde poşetlenerek odalara bırakılması, 
günde iki kez havlu değişimi, otele girişte ateş 
ölçümü ve hemşirelerin sürekli kontrolü gibi 
birçok yeni düzenleme var. 

Otel seçimi konusunda neler önerirsiniz?
Seyahate çıkacaklar öncelikle kendilerini hangi 
tatil biçimi mutlu edecek bunu net şekilde 
belirlesinler. Çünkü kafa karışıklığı beklentilerin 
de karışmasına ve mutsuzluğa neden oluyor. 
Doğa mı arıyorlar, konfor mu, gece hayatı mı, 
tasarım mekanlar mı, yeme-içmede çeşitlilik 
mi? Bu beklentiye göre otel seçsinler. Mutlaka 
web sitelerini incelesinler, sosyal medya 
hesaplarını incelesinler ve internetteki okur 
yorumlarına baksınlar. En önemlisi COVID-19 
bilgilendirmelerini incelesinler. Çantalarından 
dezenfektan, kolonya, maskeyi eksik etmesinler.

Bu yaz siz nerede tatil yapacaksınız?
Son altı aya 10 kitap sığdırdım! Bir rekor demek 
gurur verici olsa da yorgunluğu atmaya 
ihtiyacım var. Bu nedenle hem butik hem 
büyük oteller rotamda. Cunda’daki Despot 
Evi, Göcek’teki Layla, Marmaris’teki Dionysos, 
Alaçatı’daki Pere Mere ve Patara’daki Prima 
Donna ilk tercihlerim arasında. Ardından 

büyük otellere gideceğim çünkü “Butik Oteller” 
kitabının devamında bir de büyük oteller kitabı 
yapmak niyetindeyim. Hem tatil yapıp hem 
de yazmak için Hilton Dalaman, Lykia World, 
Gloria Serenity, Kaya Palazzio Bodrum ve 
Susona Bodrum gideceğim yerler olacak. 

Her şey normale döndüğünde ilk hangi 
ülkeye seyahat etmek istiyorsunuz?
Kısa vadede mümkün olacağına inanmasam 
da ilk tercihim bembeyaz bir cennete 
kavuşmak için Laponya olacak. Önceliği 
Finlandiya’ya vereceğim.

Sonbaharda İstanbul gezilerine 
başlamayı düşünüyor musunuz? Yeni 
sezon planlarınızı dinleyebilir miyiz?
İstanbul gezilerine 2021’den önce başlama 
planım şimdilik yok. Ama yurt içi turlar 
yapacağım. 21 Ağustos’ta Adatepe, 22 
Eylül’de Cunda, 6 Ekim’de Eskişehir, 22 Ekim’de 
Çanakkale turlarım olacak. Hepsinin detayı 
saffetemretonguc.com’da var. Ayrıca turları 
sınırlı tutup kitaplara odaklanma planım var. 
“Butik Oteller” kitabını genişletmek, Büyük 
Oteller kitabı yapmak ve bu yayınları Türkiye 
geneline yaymak ilk hedeflerim. Ayrıca 
sonbaharda “Kanatlarımda İstanbul”un 
Almancası çıkacak.

“Kanatlarımda İstanbul” demişken, 
kitabınız büyük ilgi görüyor. İngilizcesi 
çıktı, Almancası merakla bekleniyor. 
Peki İstanbul’daki vazgeçilmezlerinizi 
kısaca anlatabilir misiniz? En çok 
nereleri gezmeyi seviyorsunuz, favori 
mekanlarınız hangileri?
İstanbul’un öyle çok köşesi benim favorim 
ki ruh halime ve mevsime göre değişiyor 
aslında. Her ne kadar pandemi sürecinde 
uzak kalsam da Süleymaniye Camii 
avlusundaki huzuru, Kapalıçarşı sokaklarında 
kaybolmayı, yalıları seyrederek Boğaz 
turu yapmayı, çocukluğumun geçtiği 
Kandilli’yi, evimin de olduğu Rumeli Hisarı’nı, 
Şerefiye Sarnıcı’nı, Bebek Sahili’ni ve Atatürk 
Arboretumu’nu çok severim.

"Bir buçuk aylık süre hem sürekli seyahat ederek hem 
de bilgi ve izlenim toparlayıp yazarak geçti. Öte yandan 

ortağım Serda Büyükkoyuncu başta olmak üzere fikrine, 
deneyimlerine güvendiğim birçok yazar ve gezgin 

arkadaşım önerileriyle, bilgileriyle destek verdi."

Saffet emre tonguç, Serda Büyükkoyuncu


