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GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET 
İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR.

Çin’in
fuar şehri: 
Guangzhou
BAŞAR KURTBAYRAM
TUR REHBERİ



paralı, devletten emekli maaşı 
çoğunluk için yok. 

Dünyanın en önemli fuarlarından 
olan Kanton Fuarı ile tanınan 
Guangzhou, gezilecek yerler 
konusunda Güney Çin’in en zengin 
şehirlerinden biri olarak sayılabilir. 
Fuar dışında sahip olduğu turistik 
yapılarla da dikkat çeken şehirde 
bir çok tarihi yapı, müze ve eğlence 
mekanları bulunuyor.

 

Guangxiao Tapınağı
Guangzhou’nun en eski yerleşim 

yeri olan Guangxiao Sokağı’nda 

şehir tanıtımı

Guangzhou, Çin’in güneyindeki 
Kanton bölgesinde yer alan 
ülkenin en büyük üçüncü şehri. 
Nüfus İstanbul gibi: Kimilerine 
göre 13, kimilerine göre 16 
milyon. Şehir çevre güzelliğinden 
çok sanayisiyle tanınıyor. İhracata 
yönelik imalat sanayii şehirde çok 
gelişmiştir. 1957’de Guanghzou’da 
düzenlenmeye başlayan Çin İthalat 
İhracat Fuarı halen şehrin en önemli 
etkinliklerinden biridir.

Şehrin kişi başı geliri Türkiye 
ortalamasından yüzde 30 yukarıda 
(13,500 USD civarı). Buna karşın 
şehirde çalışan tekstil işçileri senelik 
1500 USD civarı kazanıyor. Yani bir 
kısım Çinli devasa zengin, çoğu zor 
geçiniyor. Gezdiğiniz semte hangi 
sınıf Çinlinin geldiğine göre öğle 
yemeklerinin fiyatı 1 dolar ila 20 
dolar arası oynuyor. Aynı yemek, 
biri daha düzgün bir ortamda 
sunuluyor ama fiyat farkı 20 kat. 
Bu zengin - fakir farkı bu aralar 
Çin’in en büyük sorunu olarak 
gösteriliyor. Hastaneler paralı, eğitim 

Dünyanın en önemli 
fuarlarından olan 
Kanton Fuarı ile tanınan 
Guangzhou, gezilecek 
yerler konusunda 
Güney Çin’in en zengin 
şehirlerinden biri olarak 
sayılabilir. 
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Sun Yat-Sen Anıtı 
Çin demokratik hareketi öncüsü

Sr Sun Yat Sen için 20. yüzyıl  
başında inşa edilen anıtla beraber 
anı salonu da bulunuyor. İki katlı 
bu yapı 5 bin kişiyi ağırlama 
kapasitesine sahip.

Beijing Lu Caddesi 
Sadece yayalara açık olan cadde, 

alışverişin kalbi olarak sayılabilir. 
Mağazaların birçoğunun 09:00 
ile 22:00 arasında açık olduğu 
caddeye metro ile Gongyuan Qian 
istasyonunda inip C çıkışı takip 
edilerek ulaşılabilir.

bulunan tapınak, birçok Budist’in 
uğrak noktası olarak dikkat çekiyor. 
Mimarisi ve atmosferi açısından Çin 
esintileri taşıyan tapınak, ilk kez Hintli 
bir din adamı tarafından 5. yüzyılda 
inşa edilmiş; günümüzde görülen hali 
ise 14’üncü yüzyılda yapılmış. 

Chen Clan Akademisi 
14. yüzyılda yapılan akademi kimi 

zaman yerleşim için kimi zaman da 
eğitim amaçlı kullanılmış. 15 bin 
metrekarelik bir alan üzerine kurulu 
olan Akademi oymaları, seramik 
süslemeleri, demir işlemeleri ve 
resimleri ile de dikkat çekiyor. 

Altı Banyan Ağacı Tapınağı
537 yılında inşa edilen tapınak, 

şehrin sembollerinden kabul ediliyor. 
Özellikle tahta işlemeciliği açısından 
değişik bir mimariye sahip olan 
tapınak, Guangzhou’da yer alan 
en iyi dört tapınaktan biri olarak 
gösteriliyor. 

Şehrin kişi başı geliri 
Türkiye ortalamasından 
yüzde 30 yukarıda 
(13,500 USD civarı). 
Buna karşın şehirde 
çalışan tekstil işçileri 
senelik 1500 USD civarı 
kazanıyor. Yani bir kısım 
Çinli devasa zengin, 
çoğu zor geçiniyor.
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Shangxiajiu Lu Caddesi 
Lingnan mimarisi ile ünlü olan 

bu cadde şehrin kültür ve ticaret 
merkezlerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. 800 metre uzunluğundaki 
caddede yaklaşık 250 mağaza 
bulunuyor. Liwan’ın merkezinde 
bulunan ve yayalara açık olan 
caddeye metro ile ulaşmak mümkün.

Shamian Adası
Guangzhou’da yer alan önemli 

bir liman olan ada, özellikle 18. 
yüzyıldan sonra ticari açıdan büyük 
önem kazanmıştır. Adadaki İngiliz 
ve Fransız etkisi, mimari, yaşayış, 
inanç gibi birçok durumu etkilemiştir. 
Adadaki Fransız Katolik Kilisesi 
Avrupa etkisinin en çok görülebileceği 
yapı olarak dikkat çekiyor.

Guangzhou Crocodile Park 
Yaklaşık 100 bin timsah ile 

“dünyanın en büyük timsah parkı” 
ünvanına sahip olan park, turizmi 
canlı tutan bir park olarak dikkat 
çekiyor.
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Guangzhou Xiangjiang Safari Park 
Çin’deki en büyük zoolojik 

parklardan biri olan park açıldığı 
1997 yılından bu yana 10 milyon 
ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu alandaki 
en önemli derecelendirme olan 5A 
derecesine sahip olan park içerisinde 
400 tür, 20 bin kadar vahşi hayvan 
bulunmaktadır.

Guangzhou Baomo Garden
Lingnan mimarisini yansıtan bu 

bahçe içerisinde küçük bahçeler, 
göller ve köprüler yer alıyor. Çin 
kültür, tarih ve doğasına ait şeylerin 
sergilendiği birçok bölümün de 
bulunduğu bahçe içerisindeki kulede  
tüm alanın tadını çıkarabilirsiniz.

 
Xiguan Binaları

Geleneksel ev mimarisini yansıtan 
Xiguan Binaları dekorasyon ve 
mobilya seçimi ile de dikkat çekiyor. 
Evlerin iç kısımlarının eski dönemleri 
yansıttığı bu binalardan günümüze 
sadece 100 tanesi ulaşabilmiştir.

Lotus Tepesi
Guangzhou’da bulunan en ünlü 

tepelerden biri olan Lotus Tepesi, 
şehrin 45 kilometre güneydoğusunda 
yer alıyor. Güzel bir göl tarafından 
çevrelenen bu tepeden şehrin 
manzarasını izlemek eşsiz bir 
deneyim sunuyor.




