
Wakayama; mutfak, banyo-tuvalet, çamaşır gibi alanlarda kullanılan 
ürünlerde muazzam bir üretime sahiptir. Bu sektörde üretim 
gerçekleştiren 150’ den fazla firmanın kümelendiği Wakayama, 
Japonya’nın bu alanda bir numarasıdır. 
Wakayama’ daki her firma, ürünlerinin dizayn kalitesini artırıp 
yüksek katma değere sahip olmasını sağlayacak ar-ge çalışmalarını 
planlamakta ve bu ürün ailesi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

和歌山は、キッチン･バス・トイレタリー・ランドリー等の水廻り商品の一大産地です。産地内には約150社を超
える企業があり、日本最大の集積地です。
各企業は製品のデザインレベルの向上、高付加価値型製品の開発を図っており、その製品群は様々な分野に
わたります。
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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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Eski zamanlarda Çin palmiyesi kullanılarak urgan, file, 
süpürge, temizlik fırçası gibi ürünler üretilmekteydi. Çin 
palmiyesini Çin’ den Japonya’ ya getiren kişinin, dünya mirası 
olarak kabul gören Koya Dağı1  bölgesinin kurucusu olan Kobo 
Daishi(Kukai) olduğu söylenir.
1 Koya Dağı: Kukai adlı kişi tarafından Japon Budizmi’nin kurulduğu bölge.

元々産地は、棕櫚（しゅろ）から縄、網、ホウキ、たわしなどを製作していました。棕櫚の木は、世
界遺産に登録された高野山を開いた弘法大師が、中国から持ち帰りこの地域に植樹したと言われ
ています。

Son yıllarda karmaşık işlemelere dahi dayanıklı yeni ham 
maddelerin ve sentetik liflerin piyasaya girmesiyle beraber 
çok geniş bir çeşitlilikte ürünlerin geliştirilmesi mümkün hale 
geldi. Dağıtım anlamında da; yapı marketleri, süpermarketler, 
100 yen mağazaları2 gibi yerlerin de ortaya çıkmasıyla 
sektörde çok büyük bir değişiklik yaşandı. Daha da ötesinde, 
insanların yaşam biçimlerinin de değişmesi ile birlikte ev 
eşyaları endüstrisi için de çok çeşitli malzemelerin kullanıldığı 
ve çok farklı şekillerde ürünlere talep doğdu.
2 100 yen mağazaları: Japonya’da bulunan, her türlü ürünün 100 yen’e satıldığı marketler.

近年では、複雑な加工にも耐えうる新素材や化学繊維が登場し、多種多様な製品開発が可能にな
りました。流通面でもホームセンターやスーパーマーケットや100円ショップの出現などにより、業
界は大きく変革しました。さらに、人々の生活様式が大きく様変わりし、家庭用品産業も様々な形
態と素材の商品が求められるようになりました。

Wakayama firmaları çok fonksiyonel, kullanımı kolay, dizaynı 
ş ık  ve  dayanıkl ı ;  aynı  zamanda organik hammadde 
kullanarak çevreye ve insan sağlığına duyarlı ürünleri 
geliştirmek için çaba sarf etmektedir.
Günümüzde, plastik başta olmak üzere dönemin ihtiyacına 
cevap veren yeni ham maddelerin geliştirilmesi devam 
etmekte ,  çeş i t l i  tür  ve  fonks iyonlarda  ürünler  arz  
edilmektedir.
Kishu3 Binchotan4 ’ı ya da sake5 esansı eklenerek üretilen 
banyo lifi gibi katma değeri olan özel ürünler de mevcuttur.
3 Kishu: Wakayama’nın eski adı.
4 Binchotan: Japon meşesi(Quercus phillyraeoides)’nden elde edilen geleneksel Japon kömürü.
5 Sake: Pirinçten yapılan geleneksel Japon içkisi.

和歌山の企業は、高い機能性や使いやすさ、デザイン性、耐久性をもつ商品はもちろん、自然に環
える素材等“環境にやさしい製品”や、ユニバーサルデザインの“人にやさしい製品”等の商品開発
を行っています。
現在では、プラスチックをはじめ、時代に対応した新素材による商品開発が進められており、様々
な種類、機能の商品が揃っています。
紀州備長炭や日本酒エキスを配合したボディタオルなど付加価値商品もあります。

Her yıl Kasım ayında, Kainan6 şehrinde gerçekleştirilen yerel 
endüstri festivalinin bir parçası olan ‘‘ev eşyaları festivali’’ 
nde, tüm Japonya’ ya ‘‘Yaşam ürünleri merkezi Kainan’’ ‘ın 
tanıtımı yapılmaktadır
6 Kainan: Wakayama’da bir şehir.

毎年11月には、海南市の地場産業まつりの一環として「家庭用品まつり」を開催しており、全国に
「生活グッズのまち海南」をアピールしています。
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