
Premiere 
Wakayama
プレミア和歌山

和歌山県の産業

Premier Wakayama Ürünleri; tamamen Wakayama kaynaklı, 
Wakayama sınırlarında üretilen, ‘’ üstün kalite ve standart 
garantisi belgeli’’ ürünlerdir. ‘’ Premier Wakayama’’ etiketli 
ürünleri, müşterilere büyük bir güvenle tavsiye ediyoruz.

プレミア和歌山は、和歌山で作られた和歌山の製品が認定されており、一定の品質が保証される「和
歌山県優良県産品推奨制度」です。プレミア和歌山マークの付いた商品は、お客様に自信をもってお
勧めいたします。

Wakayama Endüstrisi

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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Wakayama’ da uzun yıllar boyunca gelişen, muazzam bir gıda ve endüstriyel 
ürün çeşitliliği mevcuttur. Eyaletin coğrafi şartlar ve iklim açısından 
elverişli olması gibi doğal avantajları üreticilere çeşitli olanaklar 
sağlamakta, nesiller boyu edinilen kültür ve tecrübe ile ‘’ Premier Wakayama 
Ürünleri’’ dünyaya kazandırılmaktadır.

和歌山には長年にわたり培われた、多くの食品や工業製品があります。気候的、地理的な恵みに加え、様々な専門技術が
プレミア和歌山を生み出し、毎年世界に送り出しています。

Tarım için elverişli mevsim şartları ve tertemiz çevre ortamı; bir kısmı 
sertifikalı organik ürün olan bu taze mahsülleri yetiştirmekle gurur duyan 
geleneğe katkıda bulunmaktadırlar. 
Tarım ve üretim teknikleri konusundaki ar-ge çalışmaları da sürekli olarak 
Wakayama ürünlerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
Okyanus akıntısı, çeşitli koylar ile örülü olan sahil şeridi ve nehirler, 
üretken bir okyanus ve su altı dünyası sunmakla beraber, toprağa da kaliteli 
ürünler üretmesi için özel şartlar sunar.

温暖な気候風土と美しい環境が製品を育て、いくつかの製品は有機認証も受けています。様々な分野における研究開発
や調査により、和歌山の各種製品は改良されてきました。黒潮や変化にとんだ海岸線、湾や河川が、生産に適した環境を
提供し、陸上でも素晴らしい製品づくりを行う環境がそろっています。

‘’ Premier Wakayama’’ etiketi taşıması onaylanmış ürünler; taze gıda, imalat, 
geleneksel sanat ve festivaller olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Her 
kategorideki ürünler, tamamen Wakayama kaynaklı ve Wakayama’ da 
üretilmiş olup,; Wakayama’ nın lezzet deneyimi, kültürel kimliği ve 
markalaşmasına önemli katkılarda bulunmaktadırlar.
Kalite güvencesi konusundaki sorumluluk büyük bir önceliğimiz olmakla 
beraber, seçkin ürünler yetiştirme ve imal etme konusunda kendimize 
güveniyoruz.

プレミア和歌山には、農林水産品、特産品、祭りや伝統芸能の3つのカテゴリーがあります。どのカテゴリーにおいても、
プレミア和歌山は和歌山県内で生産・製造されたもので、和歌山らしさ・和歌山ならではのものです。また、安心、安全を
重視したもので、自信をもってお勧めいたします。

Premier Wakayama Ürünleri, bağımsız bir uzman komisyon tarafından sert 
bir denetimden geçip, en sonunda valiliğin de onayı ile belirlenir. Wakayama 
Valiliği aynı zamanda sergi, organizasyon ve medya alanlarında Premier 
Wakayama Ürünleri’ ni tanıtım faaliyetlerini aktif olarak sürdürmekte; 
Wakayama içinde&dışında yaşayan insanlar ve firmalar tarafından bu 
ürünlerin bilinmesi ve kullanılmasını sağlamak için yoğun çaba sarf 
etmektedir.

プレミア和歌山は、専門家による審査委員会による厳しい審査を経て、県により認定されます。県は展示会やイベント、メ
ディア等において、積極的にプレミア和歌山を発信し、企業や県内外の多くの方々にこの推奨制度および認定製品を知っ
ていただき、選んでいただけるようプロモーションを行ってまいります。
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