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100 yıl önce Wakayama’ da sentetik boya maddesi üretimi 
başarıya ulaştı ve böylece Wakayama Kimya Endüstrisi başlamış 
oldu. Wakayama’ daki kimya sanayi firmaları ağırlıklı olarak 
sentetik boya, bunun dışında ilaç ham maddeleri üretimi ile 
başlangıç yaptılar. Köklü tarih ve engin bilgi birikimine sahip bu 
firmalar boya-renklendirici üretiminden, sonsuz olanakların gizli 
olduğu makromoleküler kimya ham maddelerine kadar varan 
geniş bir üretim yelpazesine sahip olmakta ve ürettikleri ürünler 
yurt içi- yurt dışı çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

100年前和歌山で合成染料の製造が成功し、和歌山の化学工業が始まりました。和歌山の化学工業メー
カーは、多くが合成染料、または薬品素材の製造からスタートしています。社歴が長く、豊富な技術が蓄
積されています。染料・顔料から無限の可能性を秘めた高分子材料まで、幅広い化学製品が和歌山から
国内外に出荷され、多岐にわたる産業分野で活用されています。

Wakayama’ nın Gezilip Görülecek Yerleri Yeşille örülü dağları, tertemiz ırmakları, güneş ışığının parıldadığı masmavi uçsuz bucaksız 
okyanusu, yıl boyunca meyve veren bereketli toprakları ile Wakayama muhteşem bir doğal 
cennettir. 
Dünya Mirasları’ ndan birisi olan ‘‘Kii Dağı Silsilesinde Kutsal Siteler ve Hac Yolları’’ nın 
bulunduğu Koya ve Kumano1 tarafından temsil edilen tarih ve kültür de mevcut olmakla 
beraber eski zamanlardan beri insanlara şifa veren meşhur kaplıcaların taştığı yerdir 
Wakayama.
1 Koya ve Kumano: Kukai adlı kişi tarafından Japon Budizmi’ nin kurulduğu bölgeler.
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Bunların dışında, organik ve biyoproses ürünlere yönelik araştırmaların artmasıyla beraber çevre ve sağlığa 
duyarlı, dayanıklı ürünler üretmeyi amaçlayan Wakayama firmaları, yeni teknoloji ve ürünler üzerinde ar-ge 
çalışmaları yürütmektedirler.

B u  a l a n l a r ı  d e t a y l a n d ı r m a k  g e r e k i r s e ;  
boya-renklendirici, yüzey aktif madde, ilaç ara ürünleri, 
tarımsal ilaç ara ürünleri, elektronik bilgi-işlem 
makineleri ham maddeleri, gıda ham maddeleri, tekstil 
ile alakalı ürünler, makromoleküler kimya(bilgisayar, 
cep telefonu, dijital kamera gibi bilişim ürünleri; uçak, 
uzay gemisi gibi üstün teknoloji ürünlerinin ham 
maddesi) gibi alanlardır. 

製造品目は、染料、顔料、界面活性剤、医薬中間物、農薬中間物、情報電子機器材料、
食品素材、繊維関連品、高分子化合物（パソコン・携帯電話・デジタルカメラなどの情報
機器から、航空機・スペースシャトル等最先端技術分野の原料）などです。

Wakayama’ da yerel endüstri olarak Edo Dönemi’ nden(1603-1868) 
beri gelişmekte olan tekstil sektörünün büyümesine bağlı olarak 
sentetik boya üretimi de gelişti.
1914 yılında boya sektöründe faaliyet gösteren Yura Asajirou, 
benzen ve boyanın ham maddesi olan anilin üretmekteyken, sanayi 
devrimi ile beraber sentetik boya üretiminde başarı sağlayarak bu 
alanın Japonya’da temellerini atmış oldu.
Sonrasında, Wakayama Kimya Endüstrisi her dönem müşteri 
ihtiyaçlarını dikkate alarak üretim alanını genişletip, pek çok çeşit 
kimyasal ürün üzerine çalışmaya başladı.

和歌山では、地場産業として江戸時代から発達してきた繊維産業の発達に伴い、染料工業も発達していま
した。
1914年、染色業を営んでいた由良浅次郎氏がベンゼンから染料の原料となるアニリンを製造、工業化に成
功し、日本における合成染料の基礎を築きました。
その後、時代々々の発注者の様々なニーズに応じ、生産領域を拡大し多方面の化学製品を手がけるように
なりました。

Wakayama firmalarının ölçekleri küçük de olsa, spesifik alanlarda iş yapan pek çok firma olup, özellikle, az 
miktarda ama geniş bir spektrumda ürün arayan müşterilerine iyi imkanlar sunmaktadır. Ülke içi satış ön planda 
olmakla beraber ihracat da yapmakta olan Wakayama Kimya Endüstrisi büyük rağbet gören yüksek saflık ve 
kalitede ürünler üretmektedir.

和歌山の企業は小規模ながらオンリーワンという企業が多く、生産が困難で多品種少量需要型の中間物を主体とし、より専門化した事業を展開しています。国内はもとより世界へ輸
出され、高純度・高品質の商品として高く評価されています。

また、原料の天然物へのシフトやバイオプロセスの研究など、環境や健康に配慮した持続可能なモノづくり目指し、新技術や新製品の研究開発を行っています。
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