
          Tarım Sektöründeki Gelişmeler: İklim ve coğrafi yapısının getirdiği çok çeşitli 

ilimizdeki tarımsal ürün deseninde zenginlik sağlamaktadır.  

          İlimiz arazilerinin %32’si tarım arazisi, %21’i yerleşim ve tarım dışı, %44’ü ise orman 

fundalık arazisidir. Tarıma açık arazilerin %40’ı sulanabilmektedir. 

          Denizli’de tahıl, pamuk, şeker pancarı, tütün, mısır, baklagiller gibi her türlü tarla 

ürünleri ile sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. 2006 yılında 303.250 hektar alana tarla 

bitkileri ekilmiş ve 1.546.487 ton çeşitli ürün elde edilmiştir. 15.500 hektar alanda sebze 

ekimi yapılmış ve 342.591ton sebze üretilmiştir. 5.648.773 adet meyve ağacından 527.125 ton 

meyve üretimi yapılmıştır. 2006 yılı itibariyle Denizli’de 2.571.220 baş hayvan varlığı 

mevcuttur. 2005 yılına göre toplam da bir azalma göze çarpmaktadır.  Büyükbaş (sığır) 

dışındaki hayvan varlığında azalma mevcuttur. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler tarım faaliyetleri 

içinde ayrıca gösterilmiştir. 

          Hizmet Sektöründeki Gelişmeler 

          Denizli’de her düzeyde eğitim kurumu mevcuttur. Pamukkale Üniversitesinde öğrenci 

sayısı 2006 yılında 23.651’e ulaşmıştır. 

          Ayrıca Denizli’de beş yıldızlı ve 1026 yatak kapasiteli 2 otel, dört yıldızlı ve 1985 

yatak kapasiteli 6 otel, üç yıldızlı 9 otel ve 188 pansiyon ile birlikte 13.732 yatak kapasiteli 

konaklama tesisleri bulunmaktadır.  

          Denizli İlinin Sosyo Ekonomik Yapısı 

          Denizli ilinin toplam nüfusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 850.029’dur. 

Kalkınmışlık düzeyi bakımından İlçeler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Denizli 

Merkez ilçe Sosyo-ekonomik gelişme göstergesi bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer 

almaktadır. Honaz ve Sarayköy ilçeleri de merkez ilçe ile bütünleşmiş olduğu için bu gelişim 

daha da yüksek bir görünüm arzetmektedir.  

          Fakat diğer 16 ilçe, Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Türkiye’de sanayileşmeyi 

başaran iller arasında gösterilmesine karşın, İldeki sanayileşme ilçelere aynı düzeyde 

yansımaktadır.  

          Ayrıca Denizli, kişi başına düşen milli gelir bakımından Türkiye ortalamasının biraz 

gerisindedir. İldeki okullaşma oranı İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’dan sonra Ege Bölgesi 

illeri arasında beşinci sırada bulunmaktadır.  

          Toplam il nüfusu genel olarak göç almakta ve %0.13’lük nüfus artışı hızı ile %0.18 

olan Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Ancak il merkezleri nüfusları göz önüne 

alındığında ise ilimiz, %0.3 oranındaki nüfus artış hızı ile Türkiye ortalamasının (%0.28) 

üzerinde bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                  Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik       

872 İlçe İçindeki Gelişmişlik Sırası                    İlçe                                 Endeksi   

                     9                                                  Merkez                               369.197                                                                                                                  

                   126                                                 Honaz                                0.93721 

                   150                                               Sarayköy                             0.71456 

                   161                                                Babadağ                             0.66462 

                   200                                                 Çardak                              0.43032 

                   207                                               Serinhisar                            0.39827 

                   235                                                 Bozkurt                             0.26045 

                   256                                                  Buldan                             0.19298 

                   315                                                  Akköy                              0.04098 

                   368                                                   Çivril                             -0.09519 

                   385                                                     Çal                               -0.11527 

                   403                                                   Tavas                             -0.14984 

                   443                                                 Acıpayam                        -0.21246 

                   455                                                   Bekilli                            -0.23477 

                   490                                                   Baklan                            -0.30078 

                   496                                                   Güney                             -0.31210 

                   516                                                 Beyağaç                            -0.36165 

                   522                                                    Kale                               -0.37328 

                   709                                                  Çameli                             -0.70180 

     


