
“Ülkemiz karasularında yatan 
tarihi ve kültürel hazinelerimizi 
el birliği ile temizliyoruz.
II. Dünya Savaşı’nda Karadeniz’de kaybolan 30.’ncu Filo mensubu Alman U20 denizaltısı,
Batı Karadeniz sahilinde gerçekleştirilen temizlik operasyonu ile hayata döndürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ODTÜ Deniz 
Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen
projede uzman sualtı ekipleri temizlik operasyonlarını
titizlikle gerçekleştirdi. 

U20’nin üzerinde birikerek denizaltının gövdesinin
aşınmasına ve parçalanmasına yol açan ağlar
temizlenerek denizaltı dalış turizmine yeniden
kazandırıldı. Bölgeye ait türler için sürekli bir
tuzak niteliğinde olan hayalet ağlar tehlikesi 
ortadan kaldırıldı. Bölge, deniz çöplerinden
arındırılarak yeniden doğal haline getirildi.

Denizaltının temizlik çalışmaları sonrasında şimdi
hedef kültürel zenginliklerin korunması üzerine
süreklilik inşa edecek bir farkındalık yaratmak. 
Kirlenmenin sebepleri ve sonuçları kadar, 
bölgeye ait sualtı kültür hazinelerine sahip
çıkılması da öncelikli başlıklar arasında.

U20 denizaltısı ile başlayan proje ile kısa vadedeki
hedefimiz; “ülkemiz denizlerimizin gözle
görünen kısımları kadar içlerinin de temiz
olarak korunması”. Bu hedefimizde en güçlü
ortağımız, yine sahillerimizde yaşayan bölge
sakinlerimiz ve çevre değerlerine sahip çıkan 
insanımız olacak.

www.csb.gov.tr www.ims.metu.edu.tr

UZMAN SUALTI EKİPLERİ
KARASU’DA İŞ BAŞINDA

HEDEFİMİZ:
TEMİZLİKTE SÜREKLİLİK
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“

U20
U20 Batığı, Kirlilikten Arındırılması Çalışması
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Karasu sahilinin açıklarında yatan Alman U20
denizaltısı batığının temizliği ile birlikte,
suyun hem üstünde, hem de altında temiz ve
kalıcı bir deniz turizmi hedefleniyor. Denizaltı,
uzman dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen titiz
çalışma sonrasında yepyeni silueti ile ziyaretçilerine 
“merhaba” diyor.

Bugün, tüm dünyada dalış faaliyetlerinde bulunan sualtı sporları meraklıları,
Türkiye sahillerinde gerçekleştirdikleri dalışlarda kendilerini “yaşayan bir
tarihin” içerisinde hissediyor. Sahillerimizde sessiz şekilde yatan batıklar, bugün
sahip olduğumuz en değerli kültürel hazineler arasında.

Karasu sahillerinde bugün, savaş zamanında günümüze kalan belki de en
canlı kanıtlardan birisi, denizin 22 metre altında yatıyor. İkinci Dünya Savaşı
sırasında Alman donanması tarafından Karadeniz’e gönderilen 6 adet U-boat tipi
denizaltıdan biri olan U20, askeri sırların karşı güçlerin eline geçmemesi düşüncesi
ile 1944 yılının 10 Eylül gecesi kendi personeli tarafından batırıldı. Savaş sonrası
yarım asırdan fazla zaman Alman donanmasının kayıp U denizaltılarından biri olarak
bilinen 30.’ncu Filo üyesi U20’nin yeri, 1994 yılında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından
bölgede gerçekleştirilen bir donanma tatbikatı sırasında keşfedildi.

Karasu’da yer alan U-20 batığını ziyaret etmek isteyenler için 
bölgeye ulaşım rotası son derece zahmetsiz. TEM karayolu 
üzerinde Sakarya kavşağından kuzeye ayrıldıktan sonra

yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuk ile Sakarya  Nehri’nin 
Karadeniz’le buluştuğu Karasu sahiline varabilirsiniz. 
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NEREDE?..
U-20 DENİZALTISI
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