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KÖYDEKİ TİCARİ ÜNİTELER 

Kayacık’ta bulunan ticari üniteleri incelediğimiz zaman bunların belirli kategorilerin 

dışına çıkmadığı görülür.Kırsal bölgelerde genellikle görülen kahvehane ve bakkal 

burada da bulunmaktadır. Bölgede bulunan ticari ünitelerin özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

Benzin İstasyonu: Köyün Çavdır ilçesi tarafındaki girişinde bulunmaktadır. Köy 

halkının ihtiyacını karşılamakla beraber yoldan geçen diğer araçların yakıt ikmali 

yapmalarına yardımcı olmaktadır. Fakat ilçe çıkışında bulunan benzinliklerin 

verdikleri hizmetler daha fazla olduğu için burasının müşterisi daha azdır. 

Kahvehane: Kayacık’ta bulunan sayılı ticari ünitelerin başında burası gelmektedir. 

Köy meydanında bulunan kahvehane cami ile karşı karşıyadır. Köy kahvehanesi bir 

yıllığına kiralanmak sureti ile işletilmekte olup bazen ihale açılarak burayı işletmeye 

talip olan kişiler arasında rekabet ortamı yaratılmaktadır. Kahvehane yapılan 

ekonomik aktivitelere ve mevsimlere bağlı olarak çalıştırılmakta olup bazı günler 

çalıştırılmamaktadır. Sadece erkeklerin gittiği bu mekan Ramazan ayında Teravih 

namazı sonrasına kadar açıktır. Namazdan çıkan cemaat buraya gelerek sohbet 

etmektedir. Diğer zamanlarda ise en geç saat 21.00 civarında kapanmaktadır. 

Genellikle erkekler burada sohbet etmenin yanında oyun oynayarak vakit 

geçirmektedir. Aynı zamanda köyün sorunları vb. konular burada ve kahvehanenin 

hemen yanında bulunan muhtarlıkta tartışılmaktadır. (Bkz. Foto No:103-106) 

Bakkal: Halkın birtakım temel ihtiyaçlarını karşıladığı ünitelerin başında gelen 

bakkallar köyün vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Kayacık’ta iki tane 

bakkal dükkanı bulunmaktadır. Köy meydanında bulunan bu dükkanlardan birisi 

kahvehanenin karşısında bulunurken diğeri kahvehanenin yanında bulunmaktadır. 

Bakkallarda başta ekmek olmak üzere, temel gıda maddeleri, çocukların daha çok 

ilgi gösterdiği şeker, çikolata vb., gazoz, cola vb. alkolsüz içeceklerin yanında 

sigara ve bira gibi alkollü içkilerin satışı yapılmaktadır. Ayrıca lpg tüpü gibi 

mutfakların temel gereksinimlerinden olan malzemelerde satılmaktadır. Günün 

belirli saatlerinde açık olan bakkallar bazı günler hiç açmamaktadır. Alışverişin 



yanında günlük konuların sohbetinin yapıldığı, bazen geceleri erkeklerin biraraya 

gelerek sohbet edip bira türü içecekleri içtikleri mekan olarak karşımız çıkmaktadır. 

(Özellikle kahvehanenin karşısında bulunan bakkal dükkanı.) (Bkz. Foto No:107-

108) 

Restaurant: Kayacık’ın çıkışında köy mezarlığının yanında bulunan araziye kurulu 

olan bu mekanın mülkiyeti köyde yaşayan bir kişiye aittir. Restaurant olarak işletilen 

mekanda daha çok içkili bir servis sunulmakta olup buraya köyün erkekleri 

gitmektedir. Bir nevi meyhane olarak düşünebileceğimiz bu yer köy mezarlığının 

yanında bulunması ve alkollü içki tüketilmesi nedeni ile köy halkı tarafından iyi bir 

yer olarak değerlendirilmemektedir. Özellikle köyün kadınları bu mekandan 

hoşlanmadıklarını belirtmekte olup burasının farklı bir şekilde kullanılabileceğinden 

şüphe etmektedir. Hem köydeki kişilere hemde yoldan geçen araçlara hizmet veren 

bu yer çeşitli sulu yemeklerin yanında meze olarak tabir edilen yemekleri de 

müşterilerine sunmaktadır. Fakat mezarlığın yanında alkollü içki tüketilen bir 

mekanın bulunmasından dolayı halk tarafından sempati ile yaklaşılmamaktadır. 

Mart 2000 de Kurban Bayramı sırasında köyde bulunduğumuz sırada burasının 

kapalı olduğunu öğrendik. Ama şunu belirtmek istiyoruz. Eğlence imkanlarının 

sınırlı olduğu veya uzak olduğu bir bölgede bu tür bir faaliyeti yürüten mekanın 

olması normal karşılanmalıdır diye düşünüyoruz. Fakat bu tür yerlerin kurulmasında 

seçilen bölgenin ve hizmet düzeyinin niteliğindeki temel unsurların belirleyici olduğu 

kanaatindeyiz. 

Marangozhane (Hızar): Köyün karayolun kenarında bulunan marangozhane 

atölyesi Mehmet Kart tarafından işletilmektedir. Kendisi inşaat ustası ve marangoz 

olan bu kişi işlerini sahibi olduğu atölyede yürütmekte olup köylü ihtiyacı olduğu 

zaman buradan yararlanmaktadır. (Bkz. Foto No:109) 
 
 


