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 Hint Okyanusu’nun tam ortasında yer alan ada ülke Mauritius, Türk 
ziyaretçilerini bekliyor. Balayı adası olarak da tanınan ve nüfusundan fazla turist çeken Mauritius, yatırımcı ve 
girişimciler için de önemli fırsatlar barındırıyor. Turizm Bakanı Anil Kumarsingh Gayan, herkesi davet ediyor...

ÜNLÜ yazar Mark Twain Mauritius’u şöyle tanımlıyor: “Önce 
Mauritius vardı. Cennet Mauritius’tan kopyalandı.” Bu ada 

ülke, Hint Okyanusu’nun tam or-
tasında, Reunion Adası, Mada-

gaskar ve Seyşeller’e komşu bir 
noktada yer alıyor. Nüfusu 1.2 
milyon olan Mauritius geçen 
yıl 1.4 milyon turisti ağırladı. 
Muhteşem kumsallar, sıcak-

kanlı bir halk ve yerel mutfak 
dünyanın ilgi odağı. Ülkesine 

çekeceği Türk turist sayısını ar-
tırmayı hedefleyen Mauriti-

us Turizm Bakanı Anil 
Kumarsingh Gayan 
ülkesinin tanımı 

için Inventum 
Global’in dave-

tiyle İstanbul’a 
geldi. Gayan 

ile Para 

Dergisi olarak özel bir röportaj yaptık…

Mauritius’a giden turistler arasında Türkler ilk 10’da 
değil. Türkiye ziyaretinizin amacını paylaşır mısınız? 

Türkiye çok büyük bir güç. Afrika ülkeleri ile ilişki kurma 
konusunda istekli ve başarılı. Cumhurbaşkanınız Recep Tay-
yip Erdoğan Afrika ülkelerine ziyaretlerde bulundu ve buraları 
önemsiyor. Ben de Afrika Birliği üyesi bir ülkenin Turizm Ba-
kanıyım. Milli havayolunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal’in ‘İstikbal göklerdedir’ sözü doğrultusunda sü-
rekli büyüyor. Bu büyümenin Afrika’daki etkisini hissediyoruz. 
Atatürk’ün şu sözü ‘Bugünün insanı mı olacaksın, yarının insanı 
mı olacaksın?’ beni çok etkiledi. Türkiye’ye geldik çünkü gele-
ceğin insanı olmak istiyoruz. Yurtdışına çıkan Türklerin iyi para 
harcadıklarını ve ‘makbul turist’ olarak kabul edildiğini biliyo-

ruz. Bu yüzden daha fazla Türk turisti ülkemizde görmek 
istiyoruz, gelsinler ülkemizi keşfetsinler.
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Dünyanın nadir doğa harikası 
denizaltı şelalesi “Chamarel Şelalesi”, 
“Yedi Renkli Toprakları” görmeden, 
turkuaz denizi ve mercan adalarında 
dalmadan, Tamarin Körfezi’nde 
yunuslarla yüzmeden, şeker kamışı 
tarlalarında dolaşmadan, ikonik Le 
Morne Brabant’a tırmanmadan, 
Cap Malheureux üzerinde paraşütle 
atlamadan, Black River Gorges Ulusal 
Parkı’nı keşfetmeden, Grand Baie’yi 
Ziyaret etmeden, kumsalda ateş 
etrafında yapılan Sega dansına eşlik 
etmeden ve deniz ürünlerini tatmadan 
dönmeyin… 

Yapmadan dönmeyin!..
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Dünya’ya baktığımızda çok farklı ihtilaflar, savaşlar var. Tu-
rizm için en önemli şey barış ve karşılıklı anlayıştır. Turizm, ba-
rış ve huzur ortamında gelişir. Turizmin barışa katkısının yüksek 
olduğuna inanıyoruz. Farklı etnik ve dini gruplardan insanlar bir 
arada yaşıyoruz. Ülkemiz tıpkı sizinki gibi demokrasiyle yöneti-
liyor. Buna benzer birçok ortak noktalarımız var. Dolayısıyla biz 
de ülkemize gelenleri sizin gibi sıcak ve misafirperver bir anla-
yışla kucaklıyoruz.

Ülkenize gelen Türk turist sayası nedir? 
Mauritius Türkiye’de balayı adası olarak 
biliniyor. Türk tatilcilere balayı dışında 
neler sunuyorsunuz?

Öncelikle Türk ziyaretçilerden vize iste-
mediğimizi hatırlatmak isterim. Geçen yıl 
Türkiye’den 2 bin turisti ağırladık. Balayı 
turları için rakibimiz olan Maldivler’e gittiği-
nizde sadece otelde kalabilirsiniz ama Mauritius’a geldiğinizde 
bir ülkeyi keşfedersiniz. Bizi diğer destinasyonlardan ayıran en 
önemli özelliğimiz bu. Son üç yıldır üst üste ‘En İyi Balayı ve 
Dalış’ destinasyonu seçildik. Ayrıca biz Türk turistlere dalış, tır-
manış, doğa aktiviteleri, macera, spor gibi bir dizi seçeneği her 
keseye uygun geniş seçenekler olarak sunuyoruz. Ülkemize ge-
lenler yerel halka dokunup, onlarla sohbet edip onları ve kültü-
rümüzü yakından tanıma imkanına kavuşuyor.

Türk turist sayısını ilk etapta kaça çıkarmayı 
planlıyorsunuz?

Türk turist sayısını ikiye katlamayı hedefliyoruz. Bu 
hedef doğrultusunda THY yönetimiyle yaptığımız 
görüşmeler sonunda, THY’nin Mauritius’a hafta-
da beş olan sefer sayısının her güne çıkarılması-
nı sağladık. Milli havayolumuzun THY ile code 
share (ortak uçuş) ve başka ortaklıklar yapması 
için de görüşmeler yaptık. Tur operatörlerine ta-
nıtım desteği vereceğiz. Yazılı basının yanı sıra, dijital ve 
sosyal medyayı da etkin kullanarak Mauritius’un tanınır-
lığını artıracağız. Ülkemiz her mevsim gezilip görülmeye uygun. 

Kış ayını yaşadığımız Mayıs ve Ekim arasında bile ortalama sı-
caklık 20 derecenin altına düşmüyor.

Turizm ülkeniz için ne ifade ediyor? 
Ülkemize en çok turist gönderen ilk üç ülkeyi Fransa, İngil-

tere ve Almanya oluşturuyor. Turizm ülkemizin GSYH’sinde 
yüzde 10’luk bir paya sahip. Geçen yıl 1.4 milyon turist ağırlayıp 
karşılığında 64 milyar Rs (Mauritius Rupisi, yaklaşık 1.7 milyar 

dolar) gelir sağladık. Çeşitli yıldız kategorile-
rinde 112 otelimizin oda kapasitesi 14 bini aşı-
yor. Turizmde istihdam edilen kişi sayısı ise 50 
bine yaklaştı. Bu yıl turizmden 67.5 milyar Rs 
(yaklaşık 1.8 milyar dolar) gelir hedefliyoruz.

Turizmden beslenen ülkelerin büyük 
çoğunluğu önümüzdeki yıllara ilişkin 
stratejik planlar yapıyor. Sizin bir 

stratejik planınız var mı? 
Biz de 2018-2021 Turizm Stratejik Planı’nı geçen yıl hazırlayıp 

kamuoyuna açıkladık. Buna göre 2020’de turist sayısını 1.6 mil-
yona, turizm gelirini 71 milyar Rs’ye ve otel oda sayısını 16 bin 
250’ye çıkaracağız. 2030 yılında ise turist sayısını 2 milyona, tu-
rizm gelirini 120 milyar Rs’ye ve otel oda sayısını da 21 bin 800’e 
çıkarıp 36 bin kişilik yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. 
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Mauritius'ta tropikal meyvelerin de satıldığı büyük pazarlar kuruluyor.
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