
Kayacık Köyü'nün Mevcut Alt Yapı Hizmetleri ve Özellikleri 

KAYACIK KÖYÜ’NDE MEVCUT ALT YAPI HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Bölgede mevcut olan alt yapı özellikleri incelendiği zaman ulaşım konusunda 

görülen rahatlığın burada da yaşandığı görülmektedir. Mevcut alt yapı imkanları 

gözden geçirildiğinde karşımıza şu tablo çıkmaktadır.  

Yol: Çavdır ilçesine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan köyün yolunun asfalt olduğunu 

daha önce belirtmiştik. Burdur – Denizli Yolu’nun kenarında buluna Kayacık’ta köy 

içindeki yollara baktığımız zaman 1997-1998 yıllarında asfalt kaplama yapılmıştır. 

Fakat köy içindeki yollar genel olarak stabilize olarak tabir edilen şekilde 

bulunmaktadır. Ulaşım imkanları açısından yaşanan bir sorun bulunmamaktadır. 

(Bkz. Foto No:77 - Foto No:81) 

Su: Köyde günümüzde içme suyu ile ilgili yaşanan problemler bulunmamaktadır. 

Bölgeye su 1970’li yılların ortalarında gelmiştir. (1974-1975) İki ayrı kaynaktan 

beslenen 50’şer tonluk 2 su deposunun bulunduğu köyde kurulu bulunan su 

şebekesi ile su sıkıntısı çözümlenmiştir. Bu şebeke sayesinde neredeyse bütün 

evlere su götürülmüştür. Bu sayede ev dışında bulunan tuvaletler ev içerisine 

alınmıştır. İçme suyunun yanıda tarlaların sulanması konusunda da sorun 

yaşanmamaktadır. Köyün sulama suyu bugün için yeterli sayılmaktadır. Ancak son 

yıllarda sulanmayan arazilerinde sulanabilir hale gelmesiyle mevcut sulama 

suyunun yetmemesi söz konusu olmuştur. Fakat Yapraklı Barajı’nın yapılması ile 

sulama konusunda rahatlama sağlanmıştır. Sulama amacıyla kullanılan akarsu 

“Kırkpınar Çayı” adını alır. Büyük Alan vadisinden bir bentle ayrılır. Beton arklarla 

köyün arazilerine ulaşır. Toprak Su Kooperatifi’nin çalışmaları sonucu D.S.İ 

tarafından 7 değişik yerde sondajlama yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Özellilkle yaz aylarında çalıştırılan sondajlar köylüye arazi sulamalarında büyük 

avantaj sağlamaktadır. (Bkz. Foto No:82) 

Elektrik: Köyde bulunan bir diğer alt yapı imkanı elektriktir. 1974 yılında bölgeye 

elektrik gelmiş olup günlük hayatın her alanında etkisini hissetmiştir. Köydeki su 

sistemi elektriğe dayalı olduğu için birbirini tamamlayan bir bütün 



oluşturmaktadırlar. 

Telefon: Bölgedeki haberleşme imkanları incelediği zaman kısa bir süre öncesine 

kadar bölgedeki bir santral yardımı ile haberleşme sağlanmaktadır. Yaklaşık 10 

yıldır Büyük Alan köyünde bulunan otomatik telefon santralından 

yararlanılmaktadır. Köye telefon imkanı 1980’li yılların ilk yarısının sonlarında 

gelmiştir. Ayrıca haftada bir kere köye ilçeden postacı gelmektedir. Postacının 

gelmediği zamanlarda ise ilçeye giden bir kişi köye ait olan evrakları köye 

getirmektedir. 

Kanalizasyon: Araştırmamız sırasındaki burada dikkatimizi çeken bir başka özellik 

ise şehirlerin vazgeçilmez alt yapı unsuru olan kanalizasyonun bulunması idi. 1994-

1995 döneminde kanalizasyon çalışmaları başlamış olup köyün neredeyse 

tamamında ilgili alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bazı evlerin sisteme 

bağlantılarının yapılması ile ilgili yaşanan aksaklıklara rağmen bu konuda başarı 

sağlanmıştır. Eksik kalan kısımların tamamlanması ile şebeke tam kapasite hizmet 

verecektir. 
 
 


