DENİZLİ…….DENİZLİ……DENİZLİ

 İncil'de adı geçen yedi kiliseden birisinin Denizli'deki Laodikya Antik Kenti’nde
bulunduğunu,
 İncil'de adı geçen, Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus’un mezarının
Hierapolis’te bulunduğunu,
 Şehit kabul edilen St. Philippus adına yaptırılan Hierapolis Şehitlik Tepesi'ndeki
kiliseye de Martyrion dendiğini, arkeologların yıllardır St. Philippus'un mezarının Martyrion
Kilisesi’nde olduğunu düşünerek araştırma ve kazılarını bu yönde yaptıklarını, görkemli
mezarının 2011 yılında ortaya çıkarıldığını, St. Philippus'un mezarının Bizans Dönemi’ne
rastlayan 5'inci yüzyılda adına yaptırılan kiliseden çıkarılıp bu mezara nakledildiğini,
 Kutsal kitaplardan biri olan İncil'de Koloselilere, Laodikya ve Hierapolis Antik
Kentleri’nde yaşayan ilk Hıristiyanlara hitaben beş mektubun yer aldığını,
 Türkiye’den ihraç edilmekte olan havlu ve bornoz türü ürünlerin % 80’inin tekstilde
kalitenin öncüsü olan Denizli’de üretilip ihraç edildiğini,
 İngiltere’de Prens William ile Catherine Middleton’un 29 Nisan 2011 tarihinde
gerçekleştirilen rüya düğününde düğün davetiyesi olarak sunulan 40 bin altın işlemeli
havlunun Denizli’de üretilerek İngiltere’ye gönderildiğini,
 Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in başrolünde oynadığı “Truva (Troy)” adlı filmin
kostümlerinin Denizli’nin Kızılcabölük Kasabası’nda üretildiğini,
 Dünya’daki traverten rezervinin % 60'ına sahip Türkiye’nin bu potansiyelinin %
40’ının Denizli’de olduğunu,
 Denizli traverten rezervlerinin % 90’ının da Honaz ilçesi Ballık Boğazı Traverten
Havzası’nda bulunduğunu,
 Denizli Traverteni’nin 2012 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillendiğini,
 Denizli’nin görünür mermer rezervi yönünden Balıkesir'den sonra ikinci, toplam
mermer rezervi bakımından ise Balıkesir ve Afyon'dan sonra Türkiye’de üçüncü sırada
olduğunu,
 Denizli’de Sarayköy, Kızıldere, Tekkehamam, Babacık, Buldan, Bölmekaya,
Yenicekent, Akköy - Gölemezli, Karahayıt - Pamukkale ve Çardak yörelerinde jeotermal
kaynakların bulunduğunu,
 Jeotermal enerjide dünyada yedinci, Avrupa’da birinci durumda olduğunu,
 Türkiye’deki en önemli manganez yatağının Denizli’de olduğunu, Türkiye
genelindeki toplam 4.5 milyon ton olan manganez rezervinin yaklaşık 4 milyon tonunun
Kale ve Tavas ilçelerinde bulunduğunu,
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 Birçok derde deva şifalı bitki kekiğin Türkiye’deki üretiminin yaklaşık % 90’ının
Denizli’den karşılandığını,
 Türkiye’de üretilen leblebinin % 80’ini oluşturan Denizli leblebisinin coğrafi işaret
tesciline sahip olduğunu,
 Türkiye’nin ilk leblebi sanayi sitesinin Serinhisar’da kurulduğunu,
 Denizli’de ekonomik olarak tarımı yapılan 125 çeşit tarımsal ürün bulunduğunu,
 Denizli’den 62 ülkeye 96 çeşit tarım ürününün ihraç edildiğini, bunlar arasında yaş
ürünlerde başta sofralık üzüm olmak üzere nar, ayva, şeftali, elma ve kiraz; kuru ürünlerde
leblebi, kekik, ay çekirdeği, anason, kimyon, haşhaş, kuru üzüm vb. ürünlerin yer aldığını,
 Mitolojik bir meyve olan ve İnkalar tarafından yüzyıllarca tedavi amaçlı kullanılan
yer kirazı-altın çileğin Türkiye’de en fazla Denizli Çameli’nde yetiştiğini,
 Kırmızı kabuğu, koyu kırmızı daneleri, mayhoş tadıyla gıda, içecek ve ilaç
sektöründe kullanılan Hicaz narının en çok üretildiği kentlerden birinin Denizli olduğunu,
 Denizli’nin kekik üretiminde dünya 1.si, çerezlik ayçekirdeği üretiminde Türkiye 1.’si
haşhaş üretiminde Türkiye 1.’si, üzüm üretiminde Türkiye 2.’si ve süt üretiminde Ege’nin en
büyük 4., Türkiye’nin en büyük 9. Büyük üreticisi olduğunu,
 Türkiye’nin en büyük ve modern canlı hayvan pazarının Denizli’de olduğunu,
 Türkiye’nin ilk süt ihracatçısı firmasının Denizli’de bulunduğunu,
 Türkiye’deki 56 Avrupa Birliği onaylı süt üretim çiftliğinden 7 tanesinin Denizli’de
bulunduğunu,
 Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin kesiştiği özel bir konumda yer alan, birçok
göl ve sulak alana ev sahipliği yapan Denizli’nin, kuş göç yolları üzerindeki eşsiz ülke
Türkiye’deki 464 kuş türünden yaklaşık 250’sine dönem dönem ev sahipliği yaparak tam bir
kuş cenneti olduğunu,
 Honaz Dağı’nın Ege’nin en yüksek noktası olduğunu ve I. Dünya Hava
Olimpiyatlarının yelken kanat ve yamaç paraşütü yarışmalarına ev sahipliği yaptığını,
 Juventus, Milan ve Inter gibi dünyanın ünlü futbol yıldızlarının top koşturduğu
kulüplerin havlu ve bornozlarının Denizli’de dokunduğunu,
DUYDUNUZ MU?

GÜVENLİ YATIRIM İÇİN
DENIZLI,
YERİNDE DESTEK IÇİN
DENIZLI YDO,
HEP SİZİN YANINIZDA…
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