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projesinin bir parçası olup, beşinci aşamada ele alınan Akdeniz Bölgesinde yer alan
Burdur ilinin, Altınyayla ilçesine bağlı Çörten köyünde yapılmıştır.
Çörten Köyü dış etkenlere rağmen geleneksel yapısını koruyan bir özelliğe
sahiptir. Düğünlerde eskiden beri giyilen üç eteğin, genç kuşaklar tarafından da
giyilmesi, yeni evlenen çiftlerin erkeğin baba evine yerleşmeleri ve kayınvalidenin izni
olmadan ayrı eve geçememeleri geleneksel yapının sürdürüldüğüne dair örneklerdir.
Çörten köyünde kadın sayısı erkeklerden fazladır, bunun nedeni genç
erkeklerin çalışmak ya da okumak amacı ile köy dışına çıkmalarına bağlanabilir.
Mesken yapısı gelenekselliğini korumakla beraber, genç hane başkanlarında
betonarme yapılara doğru bir eğilim başlamıştır. Konuşulan kişilerin çoğu oturdukları
binanın sahibidir. Binalarda kuşaklara göre değişen özellik eklentilerdir. Yaşlı hane
başkanlarında ahır ve samanlık gibi eklentiler evin altında yer alırken genç hane
başkanlarında evin yanına yapılmaya başlanmıştır.
Köyde göç edenlerin sayısı fazla olmamakla beraber, sahada alınan bilgiler
ışığında ,köy dışına göç edenlerin sayısında ufak bir artış olduğu söylenebilir.
Ekonomik hayatta kadının yeri oldukça fazladır. Tarım ve hayvancılık yapan
ailelerde bu işlerle genellikle kadın uğraşmakta fakat kazancı erkek kullanmaktadır.
Çörten köyü orta halli denilebilecek bir köydür.
Yetiştirdikleri ürünlerin büyük kısmını geçimlik olarak kullanırlar. Yıllık
kazançları düşük olmasına rağmen, ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar

paraları

vardır. Köyde bol miktarda yetişen meyvelerin satışı yapılmamakta hatta meyveler
dallarında çürümektedirler. Meyvecilik ciddi anlamda ele alınırsa, ekonomiye katkıda
bulunabilir.

Köyün tamamına yakını, köyün problemleri olduğunu düşünmektedir, yaşlı
hane başkanları köyün problemleri ile daha az ilgilenmektedirler. Köydeki en büyük
problemin altyapı hizmetlerinin, özellikle su ve kanalizasyon tesisatının eksikliği
olduğu büyük oranda beyan edilmiştir. Köydeki diğer bir problemde işsizlik ve
ekilecek arazi sıkıntısıdır. (Bkz.Tablo:F-1,F-2) Altyapı eksiklikleri tamamlanarak ve
işyeri açarak bu problemlerin aşılabileceğini düşünenlerin oranı, köy genelinde %
50'yi aşmaktadır. Yine köyün yarısına yakını bu çözümleri devletin getirebileceğine
inanmaktadır. (Bkz.Tablo:F-4,F-5)
Köydeki bireyler tarafından dile getirilmeyen fakat Çörten köyü için ciddi bir
tehlike teşkil eden yapı, kireç ocağıdır. Çörten köyünde, ilçede bulunan kireç
ocağında işçilik yapan erkekler vardır. Kireç ocağı işçilerin sağlığını tehdit etmektedir.
Bu ocaklarda kullanılan yanmış yağ, sağlık açısından oldukça zararlıdır. Büyük
sanayi kuruluşlarından biri kendi fabrikalarında kullandığı yağların atıklarını, bu
ocaklara para karşılığında satarak, hem yanmış yağlarını değerlendirmekte, hem de
halkın sağlığını tehdit etmektedir.

Devlet yetkililerinin bu yağların satışını

yasaklayarak, halk sağlığını koruma altına almaları gerekmektedir.

