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AKKÖY 

1877-1885 yıllarında Osmanlı – Rus savaşı zamanında Kafkasya'dan bir grup Dağıstanlı Türk 

göç ederek ilçenin batı kısmında bulunan bölgeye (günümüzdeki adıyla Oğuz Mahallesi) 

yerleşmiştir. Bu bölgeye zamanın Padişahı Sultan Abdilaziz'in adından esinlenerek Aziziye 

Mahallesi denilmiştir.  

 

 

 

Daha sonra Sultan ll. Abdulhamit zamanında göç eden bir grup Kafkas göçmeni, ilçenin doğu 

kısmına (günümüzdeki adıyla Sami Türel Mahallesi) yerleşmiş ve Sultaniye Mahallesini 

oluşturmuşlardır. İlçe 1930-1935 yıllarına kadar iki mahalle olarak gelişimini sürdürmüştür. 

Daha sonra iki mahalle birleşerek Akköy adını almıştır. 1971 yılına kadar köy olan Akköy, 

01.06.1971 tarihinde kasaba olmuş ve belediye fiilen göreve başlamıştır. Akköy, 1991 yılında 

Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe statüsü kazanmıştır.  

 

Coğrafi Yapı ve Nüfus:  

Denizli'ye 23 km. mesafede olan Akköy kuzeyinde Buldan ve güneydoğusunda Çal, batısında 

Sarayköy, güneyinde Denizli il merkezi ile çevrilidir. 2000 nüfus sayımına göre; merkez ilçe 

nüfusu 2.742, toplam nüfusu 6.453'dür. 

 

http://www.pamukkale.gov.tr/oscar/traverten/akkoyy21.jpg
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Ekonomik Durum: 

İlçenin turistik bölge olması nedeniyle, geleceğe dönük yatırımlar yapılmaktadır. Kaymakamlık 

ve belediyenin girişimleriyle ev halıcılığı ve ev pansiyonculuğuna geliştirme faaliyetleri 

sürdürülmektedir. 

 

 

 

Ayrıca ilçe halkı tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaktadır. İlçenin iklim 

özelliğine göre pamuk, buğday, zeytin ve pancar yetiştirilmekte, besicilik de son yıllarda gelişme 

göstermiştir. 

İlçede sportif faaliyetlere ağırlık verilmekte, geleneksel hale gelen yağlı güreşlerin yanısıra 

futbol turnuvası ve masa tenisi turnuvası her yıl düzenlenmektedir. http://www.akkoy.gov.tr/ 

 

http://www.pamukkale.gov.tr/oscar/traverten/akkoyy2.jpg
http://www.akkoy.gov.tr/
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PAMUKKALE KAPLICASI 

Denizli'ye 20 km. uzaklıkta, eski Hierapolis kentinin bulunduğu alandadır. Karakteristik 

alanlardan çıkan suların bünyesindeki kireç çözeltisi buharlaşma ve sudaki karbondioksitin 

ayrışması sonucu çökelerek genellikle beyaz renkte ve pamuk balyalarını andıran kalker tüfleri 

Pamukkale travertenlerini oluşturmuştur. Kaplıca suları kalp, damar sertliği, tansiyon, 

romatizma, deri, göz, raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıkları, ılık içildiğinde mide spazmına iyi 

gelmektedir. İdrar sokturucudur. Böbrek kum ve taşlarında, idrar yolu iltihaplarında etkilidir. 

Damar iltihapları ve reyon hastalığının tedavisinde yararlıdır.  
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KARAHAYIT KAPLICALARI 

Pamukkale'nin 5 km. kuzeyinde Karahayıt Kasabası'ndadır. Suyunun sıcaklığı Pamukkale'nin 

sularından daha fazla (42o,50o,56o), serbest karbondioksit oranı daha az, radyoaktivitesi 

yüksektir. Kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, deri ve sinir 

hastalıklarından bazılarına, limbo, uyuz, sivilce, kasıntı vb. hastalıklarda şifalıdır. 

 

 

 

 



 5 

KAPLICA HAMAMI 

 

Antik Roma'dan gelen hamam Anadolu'da çok eskilere dayanan bir gelenektir.  

Günümüzün modern "kaplıca-kür" kavramlarının temelinde "Hamam" yatar. 
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PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

 

 

Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırı 

 

 

Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz olan, çevre kirlenme ve bozulmalarına duyarlı 

alanların, doğal güzelliklerinin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere, gerekli 

düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan etmeye, bu 

alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça 

yürütüleceğini belirlemeye haizdir” hükmü gereğince; 13.11.1989 tarih 20341 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığı (ÖÇKK) kurulmuştur. ÖÇKK bugün itibariyle Türkiye genelinde 14 özel çevre 

koruma bölgesinde (Pamukkale, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova, 

Kekova, Patara, Belek, Foça, Göksu Deltası, Gölbaşı, Ihlara, Uzungöl, Tuz Gölü)  çalışmalarına 

devam etmektedir. 

 

Pamukkale 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma 

Bölgesi tespit ve ilan edilmiş olup,  Denizli ili, Akköy ilçesine bağlı 2 belde ve 2 köyden 

oluşmaktadır. Toplam alanı 66.56km2 dir. Denizli İlinin 20 km kuzeybatısında, kendine has 

jeolojik yapısı ve tarihi değerleri ile öne çıkan bir bölge olup; Pamukkale (Ecirli), Akköy, 
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Karahayıt, Develi ve Yeniköy yerleşim alanlarını içine alır.  12.05.1991 tarih ve 91/1803 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile doğrudan merkeze bağlı olarak Denizli Özel Çevre Koruma 

Müdürlüğü 26.03.2007 tarihi itibari ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

 

Pamukkale Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi: Bölgede yer alan Pamukkale, Karahayıt, 

Akköy, Yeniköy ve Develi köyü yerleşimlerinin evsel atıksularının toplanarak uluslararası 

standartlarda arıtılıp deşarj edilmesi amacıyla ihale edilmiş olan bu iş kapsamında; toplam 140 

km kanalizasyon hattı döşenmiştir. Akköy’de de Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmiştir. Bu Atıksu 

Arıtma Tesisi 2016 yılı esas alınarak 33.000 kişilik nüfusa göre projelendirilmiştir. Tesis bölgede 

kurulmuş olan Birliğe işletilmek üzere teslim edilmiştir.  

                                                                              

Pamukkale Atıksu Arıtma Tesisi 

                                                          

  


