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Araştırmamız sonrasında getireceğimiz önerileri 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 

Bunlar Kayacık Köyü halkına, devlet yetkililerine ve bu tür araştırmalar yapacak 

olan meslekdaşlarımıza. 

Kırsal alanların daha bayındır duruma getirilmesi, kamu işgörülerinin tümleştirilmesi 

ve köylerde yaşayan insanların gelirlerinin arttırılması için her düzeyde alınan 

önlemler ve kapsamlı tasarılarla kırsal alanda sağlanan değişim kırsal gelişme 

olarak kabul edilmektedir. (Keleş 1998:84) Bu anlamda Kayacık’ın her bakımdan 

gelişmesini devam ettirerek tamamlayabilmesi için ilk olarak köydeki sorunların 

çözülmesi gerekmektedir.  

Ekonomik olarak yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için mevcut olan gelir 

kaynaklarının dışına çıkılması gerekmektedir. Çünkü bugün gelir getirmekte olan 

faaliyetler, yetiştirilen ürünler kısa bir süre sonra halkın ihiyaçlarını 

karşılayamayacaktır. Bu durumun ortadan kaldırılması için önerimiz ilk olarak 

hayvancılığa gereken önemin gösterilmesidir. Bölgede şeker pancarı üretimi 

yapıldığı için hayvan yemi vb. konularda sorun yaşanmayacağına inanıyoruz. Sahip 

olunan köy merası geniş bir alana yayıldığı için bu konuda da bir sorun 

yaşanmayacaktır. Ayrıca seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği gibi farklı faaliyet 

alanlarına yönelerek gelir sağlanan alanlarda değişikliğe gidilmelidir. Yetiştirilen 

sanayi bitkisi türlerine yenileri eklenmeye çalışılmalı en azından bunlar 

denenmelidir. Başta tütün olmak üzere getirisi fazla olan diğer sanayi bitkisi 

türlerinin ekilmesinde devlet makamları köylüyü teşvik etmelidir. Araştırma yapılan 

dönem içerisinde kaymakamlık tarafından yörede teşvik uygulamalarının yapıldığı 

gözlenmiştir. Kayacık halkına özellikle hayvancılık alanında verilecek olan teşvik 

sayesinde köyün ekonomik anlamda yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüleceği 

kanaatindeyiz. Ayrıca diğer alanlarda mesela kültür mantarı yetiştiriciliği alanında 

verilecek teşvik sayesinde önemli derecede maddi gelir sağlanabilir. Çünkü dar 

mekanda yetiştirilen kültür mantarı ile ilgili olarak ilçede gerçekleştirilen bir 

uygulama başarılı olmuştur. Ekonomik kökenli olan sorunlar çözüldüğü zaman 



meydana gelecek olan rahatlama kendisini sosyal değişme konusunda 

gösterecektir. 

Köyün başlıca problemi olarak kabul edilen topraksızlık veya toprak azlığı 

sorununun çözülmesinde devlet ve halk elele çalışmalıdır. Yaşlı hane başkanları 

köydeki toprakların büyük kısmını ellerinde tutmaktadır. Bu kişiler belirli bir miktar 

toprağı çocuklarına dağıtarak mevcut olan sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. 

Ayrıca uzun bir zamandır ülkemizin gündeminde bulunan toprak reformunun 

yapılması sonucunda yaşanan sorunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Büyük 

toprak sahipleri yerine herkesin kendisine ait olan belirli bir miktar toprağa sahip 

olması sorunun çözümünde izlenebilecek başka bir yoldur. Devlet tarafından belirli 

bir arazinin köylüye (toprak ihtiyacı olan kişilere) dağıtılması sonucunda 

günümüzden daha farklı bir yapının ortaya çıkacağına inanıyoruz.  

Görüştüğümüz kişilerin tamamı aile işi veya kendi işi ile uğraştığını belirtmiştir. Bir 

kişi bile özel sektör alanında çalıştığını belirtmemiştir. İşçilik yapan kişilerin büyük 

bir kısmı ise şahıs yanında çalışmaktadır. Tamamen toprağa dayalı olan 

ekonominin yönünün değiştirilerek endüstriye doğru kaydırılması için bölgede orta 

ölçekli olarak tabir edilen sanayi tesislerinin kurulması gerekmektedir. Bu konuda 

devletten çok özel sektörün bir atılım yapması gerektiğine inanıyoruz. Açılacak olan 

orta ölçekli tesislerde çalışmak isteyecek olan kişi sayısında bir sorun yaşanacağını 

sanmıyoruz. Böylelikle bölgedeki sosyal değişemenin yönünde bir farklılık meydana 

gelecektir. Fakat özel sektörü bölgeye çekebilmek için devlet tarafından ilgili 

kurumların teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölge konumu itibarı ile 

yerleşime ve ekonomik yapılaşmaya uygun olduğu için geleceği parlak bir tablo 

çizmektedir. İleride arsa alım satımı konusunda beklenmedik kazançlar sağlanabilir.  

Burdur – Denizli – Antalya karayolunun kenarında kurulu olan köy yol hizasında 

genişlemeye başlamıştır. Yakın bir gelecekte büyüyen ilçe köyü yutarak onu bir 

mahallesi haline getirebilir. Bu durumda bölgede yaşanabilecek olan alt yapı 

sorunlarının ortadan kaldırılması için mevcut olan sistemin tamamlanarak tam 

kapasite ile çalıştırılması gerekmektedir. Köyün konumu itibariyle yakın gelecekte 

yaşanabilecek olan değişimlere ayak uydurabilmek için alt yapı hizmetlerinin yanı 

sıra eğitim konusuna verilen önemin arttırılması gerekmektedir. Bu tür sorunların 



köylünün birleşmesi sonucunda çözülebileceğine inanıyoruz.  

Köy halkının büyük bir kısmı sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalmıştır. Bu 

olumsuz durumun giderilebilmesi için başlatılacak olan bir proje ile halkın sosyal 

güvenlik sistemine dahil edilmesi mümkün olacaktır. Böylece ilerde yaşanabilecek 

olan olası bir göç sonucunda köyde kalan kişilerin (yaşlıların) dayanağı olacak olan 

bir tür sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturulmalıdır. Bu konuda köy muhtarlığının ve 

ilgili kuruluşların işbirliği içinde olması gerekmektedir.  

Köyde yaşanan sorunların çözümlenmesi için öncelikle köy halkı biraraya gelmeli 

ve çözüm yolları aramalıdır. Çünkü sorunları yaşayan ve bunların getirdiği 

zahmetlere katlanan bu kişiler dertlerine derman olacak olan şeyleri de bilmektedir. 

Bunun haricinde devlet tarafından uygulamaya konulacak olan köy kalkındırma 

programları ile köylünün sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklenmesi 

gerekmektedir. Verilecek olan teşvik kredileri veya teşvik fonları köylülere sadece 

seçim dönemlerinde potansiyel oy deposu olarak görüldükleri zaman 

dağıtılmamalıdır. Bu anlamda bir sömürüye izin verilmemelidir. Her zaman ve her 

durumda köylüyü destekleyen uygulamalara gidilip bunların devamlılığı 

sağlanmalıdır. Çeşitli kademelerdeki idarecilerin konuyla ilgili olan projeleri 

değerlendirilerek hızla hayata geçirilmelidir.  

Son olarak sahada çalışma yapacak olan meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum. 

Bizler birer sosyal araştırmacı olarak nerede, ne zaman, hangi şartlar altında olursa 

olsun ethiksel ilkelerimizden sapmadan, çalışmalarımızı yapmalıyız. Sadece 

bilimsel ilerleme için değil bunun haricinde toplumumuzun ilerlemesi için 

çalışmalarımızı gerçekleştirmeliyiz. Bu esnada karşımıza çıkacak olan araştırma 

konularının değerlendirmesini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra metodolojik olarak 

hazırlayacağımız plan çerçevesinde hareket etmemiz en doğru yol olacaktır. 

Çalışmanın kırda veya kentte yapılması hiçbirşeyi bizim için değiştirmemelidir. 

Bizler sadece araştırdığımız konunun o an ki durumunu ve altında yatan gerçekleri 

su yüzüne çıkarmaya çalışan kişileriz. Bunlara hiçbir müdahalade bulunmadan 

araştırmamızı planladığımız şekilde tamamlamalıyız. Nitekim bu çalışmada 

yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde hazırlanmıştır. Tek başına veya 

ortağınızla çalışmanız arasında bir fark yoktur. Çünkü ister tek başına çalışınız ister 



ortağınızla çalışınız sonuçta ulaşmak istediğiniz nokta aynı olacaktır. Burada 

bizlerden beklenen tek şey mesleki formasyonumuz çerçevesinde incelediğimiz 

konuyu karşımızdakilere aktarmaktır. 
 
 


