
Tekstil Endüstrisi
繊維産業の概要

Japon tekstil endüstrisi, üretim sürecine göre sektörlere ayrılmakta 
olup, her sektörün yapısı farklılık gösterdiği için tedarik zinciri 
uzundur. Üretim sektörü spesifik alanlarda kümelenmiş olup, 
organize sanayi bölgesi formatındadır.

日本の繊維産業は、工程ごとに細分化されており、各々業界構造が異なるためサプライチェーンが長くなり
ます。また製造部門は特定の地域に集中しており、産地を形成しています

Tekstil
繊 維

Wakayama Endüstrisi
和歌山県の産業

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 üretim bölgelerinden birisi olup; bükümlü iplik, iplik boyaması, 
dokuma, örgü, havlı kumaş, kumaş boyama işlemi, dikiş, eldiven gibi ilgili 
ürünlerde tekstil sanayisi varlık göstermektedir. Aynı zamanda ilgili endüstriler 
olan makine ve kimya sanayisi de gelişim göstermektedir. Tekstil endüstrisi bölge 
ekonomisinin sabit bir ağırlığını oluşturan, bölge ekonomisine katkı sağlayan 
önemli bir sektördür. İlgili endüstrilerin bölgede toplanmış olması sayesinde çok 
çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmekle birlikte planlama ve geliştirme gücü 
açısından da üstündür.

和歌山は繊維産業の産地の一つで、撚糸、糸染め、織、編み、パイル、染色加工、縫製、手袋といった一連の繊維産業が存在して

います。また、化学や機械といった関連産業も発達しています。繊維産業が地域経済の中で一定のウェイトを占めており、地域経

済を支える重要な産業です。関連産業が集積していることで、様々なニーズに対応できるほか、企画開発力にもすぐれています。

Japonya tekstil firmalarının çoğu, giyim firmalarının planlarını temel alan dış 
kaynak kullanımına bağımlı olmakla birlikte, bu firmalarının %85’ i 20 kişiden az 
sayıda çalışanı olan küçük ve orta ölçekli firmalar olup, ülke içindeki talebin 
azalması ve son ürün ithalatının artması sebebiyle sipariş ve birim fiyatın 
azalması gibi sıkıntılarla karşı karşıyadır.

日本の繊維企業の多くは、アパレル企業等の企画に基づく委託生産に依存しており、それら繊維工業のうち約85%が従業員20人

以下の中小企業で、国内需要の縮小、最終製品の輸入拡大等によって受注の減少や単価の低下等に直面しています。

Wakayama firmaları da üstte saydığımız mağduriyeti yaşamakta, bazı firmalar ve 
sendikalar, sektörün hayatta kalabilmesi için yeni ürünlerin geliştirilmesi, 
markalaşma, yurtdışı pazarına açılma gibi konularda çaba sarf etmektedirler.

日本の繊維企業の多くは、アパレル企業等の企画に基づく委託生産に依存しており、それら繊維工業のうち約85%が従業員20人

以下の中小企業で、国内需要の縮小、最終製品の輸入拡大等によって受注の減少や単価の低下等に直面しています。和歌山の企

業も上記と同様の状況にあり、一部企業や組合では生き残りをかけ、新製品の開発、ブランド化の推進、海外等への販路開拓な

どの取り組みを行っています。

Wakayama Tekstil Endüstrisi
和歌山の繊維産業
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