
Altı Akdeniz ülkesinden yedi ortak

Üst ortak ve koordinasyon

L’APARE,  Provans-Alplar-Kotazür,  
Fransa’da geçen 30 yıl Akdeniz mirasları  
korumasını çalışan bir dernektir. 

Ortaklar:

 
Gökova- Akyaka’yı 
Sevenler Derneği 
G.A.S.–Der - Türkiye
www.akyaka.org
bahar@akyaka.org

 

Akdeniz Çevre Merkezi
MKP - Yunanistan
www.medcenv.gr
medcenv@ath.forthnet.gr

 

Hammamet Çevre  
Eğitim Derneği
AERE - Tunus
aere.hammamet@planet.tn 

 
Katılımcılık ve Bölgesel  
Faaliyetler Derneği  
APARE - Fransa
www.apare-gec.org
international@apare-gec.org

Bu Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. Yayın içeriklikleri için tek sorumlusu APARE’dir, yayın Avrupa Birliğinin  
görüşleri yansıtmak üzere kullanılamaz.

Rhone Delta İl Konseyinin desteğiyle.

This publication has been produced with the support of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of 
APARE and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

With the support of the Regional council of Provence-Alpes-Côte d’Azur and the Departemental Council of the Bouches du Rhône.
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7 partners from 6 Mediterranean countries

Lead partner and coordinator

APARE is an NGO based in Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, France which has worked for the safeguard  
of Mediterranean heritage for the last 30 years. 

In partnership with

France

Algérie

REMEE projesi  programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir

Un projet mis en œuvre par l’APARE – a project implemented by APARE

REMEE (Rediscovering Together the Memory of Water) is funded by the European Union through the Euromed Heritage IV Programme



Akdeniz’deki Su Mirası – insanın çevresiyle ilişkisinin canlı hatırasıdır

The heritage of water in the Mediterranean – living recollections of the relationship between 
man and his environment 
Today, water heritage in rural areas, such as canals, wells and foggaras, is in danger of 
being abandoned due to changing ways of life and modern techniques. The same story 
applies in urban areas with fountains, Turkish baths and public baths, etc.
Its safeguard is nevertheless a key issue: 
• To retain examples of good practice water management. 
• To support plans for new development such as those in the agricultural or tourism sectors.
•  To respond to the requirements of populations which still rely on traditional systems and practices.

Project Objectives 
From January 2009 to June 2011, under the coordination of APARE, REMEE brings together a 
group of seven project partners from Algeria , France, Greece, Morocco, Tunisia and Turkey to:
•  Promote the safeguard of physical vernacular heritage (architectural or landscaped) and 

non-physical heritage concerning water management to decision-makers and citizens. 
•  Emphasise to the general public the uses and practices of water management of this 

heritage asset which can enable improved water management.
•  Integrate heritage linked to water management in local development projects involving 

residents and civil society in the territories concerned.

Planned activities
4 local demonstration projects
•  In the region of Tipasa - Mount Chenoua (Algeria): the creation of a discovery trail and 

a guide on water heritage through time, the collection and display of traditions concerning 
water in the Chenoua area.

•  In the Medina of Marrakesh (Morocco): an inventory of fountains and Turkish baths, 
the rehabilitation of fountains, the launch of an eco-label for Turkish baths and an exhibition.

•  In a rural area of the Al Haouz Province (Morocco): the creation of an eco-museum about 
local heritage and a discovery trail.

•  At Hammamet (Tunisia): the creation of an educational garden with local young people, the 
creation of a discovery trail through the orange groves and its water heritage, a programme 
of cultural activities. 

A Mediterranean educational programme called “Young People: Stakeholders in Water 
Heritage”. The programme must engage with more than 1000 young people in Algeria, France, 
Greece, Morocco, Tunisia and Turkey for rediscovery and safeguard of water heritage.
Awareness raising supports for the general public 
• A mobile exhibition • A discovery guide
• A DVD giving an account of how the project was undertaken
• A website: www.remee.eu 
A documentary resource centre on heritage and the use of water in the Mediterranean.

Öngörülen Faaliyetler
4 yerel örnek proje
Marakeş Medinasında (Fas): şadırvan ve hamamların envanteri, şadırvanların 
restorasyonu, hamamlar için eko sertifikasyonu, sergi.
Al Haouz İlindeki kırsal alanlarında (Fas): yerel mirası sergilenen eko müzesi ve keşif 
patikasının oluşumu.
Hammamet’te (Tunus): yerel gençlerle işbirliğiyle eğitim bahçesinin yaratılışı, portakal 
bahçelerinin su mirası kesişen keşif patikasının oluşumu, kültürel faaliyetler programı.
Tipasa Bölgesi- Chenoua Dağı (Cezayir): keşif patikası ve su mirasının zaman geçişi 
gösteren rehber kitabını hazırlanışı, Chenoua Bölgesindeki su geleneklerinin toplanışı ve 
gösterisi.

Genç İnsanlar: Su mirasının paydaşları isimli Akdeniz eğitim programı
Fransa, Yunanistan, Türkiye, Cezayir ve Fas’taki programlarıyla 1000 genç insanı su 
mirasının yeniden keşfedilmesi ve korunmasıyla ilişkilendirilmesine hedeflenen bir 
programdır.

Genel halkın bilinçlendirmesine destek
• Seyyar sergi
• Keşif Rehber Kitabı
• Projelerin uygulanmasına dair DVD
• İki dilli web sayfası, www.remee.eu

Akdeniz’deki miras ve su kullanımıyla ilgili dokümantasyon ve kaynak merkezi 
oluşumu 

Proje Hedefleri

Ocak 2009’dan Haziran 2011’e kadar, REMEE 
kapsamında Fransa, Yunanistan, Türkiye, Cezayir, 
Tunus ve Fas’tan katılan yedi proje ortağı APARE’nin 
koordinasyonuyla şu çalışmaları yerine getirmek için 
bir araya gelmektedir:
•  Maddi yerel mirası (mimari veya peyzaj) ve manevi 

su yönetimiyle ilgili mirası muhafaza edilmesi karar 
vericilere ve sakinlere terfi edilmesi.

•  Bu mirasın, su yönteminin iyileştirilmesi için 
kullanabilen araçları ve uygulamaları genel halka 
karşı vurgulaması.

•  Yerel kalkınma projelerine mirasla su yönetimi 
bütünleştirip yer almak üzere sakinleri ve sivil 
toplumu ilişkilendirilmesi.

Kanal, kuyu ve arıklar gibi kırsal bölgelerdeki su 
mirası, yaşam ilkelerin değiştiğinden ve modern 
tekniklerin kullanıldığından dolayı bugünlerde ıssız 
kalma tehlikesindedir. Kentsel alanlarda şadırvan, 

hamam ve benzeri umumi banyoların aynı gelişme 
görünmektedir.
Onları muhafaza etmek yine de çok önemlidir:
Su yönetimin İyi uygulanma örneklerinin 

sürekliliği sağlanması için. Tarım veya turizm yeni 
kalkınma planlarına destek verilmesi için.
Geleneksel yöntemlere ve uygulamalara bağlı 
olan kitlelerin ihtiyaçları karşılanması için.


