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22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete
kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon
çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5
mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında
çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük
boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve
sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun
süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa
edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16
metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı,
yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon
çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.

Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının
ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda
artış yaşanması beklenirken yapılan tadilat çalışmaları beğenildi.

Sümelaʼya ziyaretçi akını! 'Çok etkileyici
bir ortam'
Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un
Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6
yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde
95’lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı.
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"ÇOK BEĞENDİK"

Ziyaretçilerden Oğuzhan Ergün 8 yıl aradan sonra Sümela’ya geldiğini
ifade ederek “Ankara’dan geliyoruz. Sümela’ya daha önce gelmiştim
ancak eşim gelmemişti. Hem kültürel bir gezi olsun hem de
memleketlerimizi gezelim dedik. Kendi topraklardaki kültürleri öğrenelim,
vesilesi ile Trabzon’a geldik. En son yaklaşık 8 yıl önce gelmiştim. Tadilat
güzel olmuş yapılan işleri çok beğendik. Kayalar düşmesi diye ağlarla
örülmüş çok başarılı buldum. Geldiğimizden dolayı mutluyuz” dedi.

MIRAI SPEAKER

Raid Shadow Legends

「ガイアの夜明け」で紹介︕テレビの⾳量が驚くほど下がると話題のスピーカ
ー

今すぐ購⼊

ゲーマー以外も夢中になれるRPGゲーム - 無料でプレイ︕

ゲームをプレイ

https://popup.taboola.com/tr/?template=colorbox&utm_source=milliyet&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-a:Mid%20Article%20Thumbnails_desktop1_milliyet:
https://popup.taboola.com/tr/?template=colorbox&utm_source=milliyet&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-a:Mid%20Article%20Thumbnails_desktop1_milliyet:
javascript:;
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/trabzon
https://store.soundfun.co.jp/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiCFklcolKas9K3tje8D#tblciGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiCFklcolKas9K3tje8D
https://click.gamingtrk.com/547d447e-080d-4201-b4ff-6179b4c47e59?site=milliyet&site_id=1253814&title=%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%82%82%E5%A4%A2%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%8BRPG%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0+-+%E7%84%A1%E6%96%99%E3%81%A7%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%EF%BC%81&platform=Desktop&campaign_id=12685748&campaign_item_id=3383665554&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F94af80611a2695e4dfed681ab820fa61.jpg&click_id=GiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ&tblci=GiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ#tblciGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ
https://trc.taboola.com/milliyet/log/3/click?pi=%2Fgundem%2Fsumelaya-ziyaretci-akini-cok-etkileyici-bir-ortam-6748572&ri=81c6bf93c23b634d0a9070fff08e578a&sd=v2_e238d90243b4f3affac59a218e0eba23_25a022c9-ed29-4c8c-b89f-e543a5161bac-tuct952bafb_1651632245_1651632245_CNawjgYQtsNMGOWQ0OeIMCABKAMwbziWrQtAm7kLSNnq1gNQwvYXWABg3wZop_7Or5Xnh6M1cAE&ui=25a022c9-ed29-4c8c-b89f-e543a5161bac-tuct952bafb&it=text&ii=~~V1~~3440615786411683304~~cSK4Z3M5lTcMeKD3Rc-W6BJKDdmUCMDZOifUOcnEhw8ndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo5A0aJZaK81OLpTjzWD69Ayk2lPlUX1PFROW8C5p3e23PaBzjIyMMpQZ_bsqLmeMtUUpTut58_0oChO8-Uu18ns0gGrZj4T2oR3IULXwZ-vk4TelqMbArHdZo8lb00qibvRMiMsWt_J59zH-ihmwYd_g&pt=text&li=rbox-t2m&sig=34f7abdb318fbf202f590f5e8f1f73dc91c0b404e409&redir=https%3A%2F%2Fstore.soundfun.co.jp%2F%3Futm_source%3Dtaboola%26utm_medium%3Dreferral%26tblci%3DGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiCFklcolKas9K3tje8D%23tblciGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiCFklcolKas9K3tje8D&vi=1651632244837&p=sundfun-miraispeaker-sc&r=23&lti=deflated&ppb=CIMG&cpb=EhMyMDIyMDUwMy0xOC1SRUxFQVNFGPnj7tUEIJz__________wEqGXNnLnRhYm9vbGFzeW5kaWNhdGlvbi5jb20yCHRyYzMwMTMzOICo9ssJQJatC0ibuQtQ2erWA1jC9hdjCN7__________wEQ3v__________ARgiZGMI_hYQiiAYE2RjCNcWENUfGCNkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQnBwYGGRjCOoqEJ05GAlkYwj0FBCeHRgfZGMIpCcQijUYL2R4AYABAogBkPfqxgGQARw&cta=true
https://trc.taboola.com/milliyet/log/3/click?pi=%2Fgundem%2Fsumelaya-ziyaretci-akini-cok-etkileyici-bir-ortam-6748572&ri=81c6bf93c23b634d0a9070fff08e578a&sd=v2_e238d90243b4f3affac59a218e0eba23_25a022c9-ed29-4c8c-b89f-e543a5161bac-tuct952bafb_1651632245_1651632245_CNawjgYQtsNMGOWQ0OeIMCABKAMwbziWrQtAm7kLSNnq1gNQwvYXWABg3wZop_7Or5Xnh6M1cAE&ui=25a022c9-ed29-4c8c-b89f-e543a5161bac-tuct952bafb&it=text&ii=~~V1~~7968330552453828837~~ICm0Ch4hLu4EGMLSsMGK2Zta6e7Z86V1vJngKeFpiIjTxvAnL2wqac4MyzR7uD46gj3kUkbS3FhelBtnsiJV6MhkDZRZzzIqDobN6rWmCPA3hYz5D3PLat6nhIftiT1lwdxwdlxkeV_Mfb3eos_TQZ4a6mmx10IQsd2kfeJTLN1ez5hp1asUTqvRq5LaLE2RwaiXrey8ip2c_UIy10pZ-jcNleIQeeoyL-rQU6I_2qLhHv6tLQOm58Vz6nIlsKfhzp3jkKlYPzffs0Z7k3_upPmDIhCreX2gYPy11UC2512ZS3l1B0ocNIP4hE4Qbmsp&pt=text&li=rbox-t2m&sig=40e458cbeec32cff5bef606e7aeba1670bfc1b6d7f42&redir=https%3A%2F%2Fclick.gamingtrk.com%2F547d447e-080d-4201-b4ff-6179b4c47e59%3Fsite%3Dmilliyet%26site_id%3D1253814%26title%3D%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2583%259E%25E3%2583%25BC%25E4%25BB%25A5%25E5%25A4%2596%25E3%2582%2582%25E5%25A4%25A2%25E4%25B8%25AD%25E3%2581%25AB%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258C%25E3%2582%258BRPG%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%2B-%2B%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%25E3%2581%25A7%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25A4%25EF%25BC%2581%26platform%3DDesktop%26campaign_id%3D12685748%26campaign_item_id%3D3383665554%26thumbnail%3Dhttp%253A%252F%252Fcdn.taboola.com%252Flibtrc%252Fstatic%252Fthumbnails%252F94af80611a2695e4dfed681ab820fa61.jpg%26click_id%3DGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ%26tblci%3DGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ%23tblciGiCxEQyc7Tu_Glh8LieCJwEOJmFSwq-2X1uVg3-XAojDdiDt7k8ol-nR_cauw_mLAQ&vi=1651632244837&p=00001&r=63&lti=deflated&ppb=CIMG&cpb=EhMyMDIyMDUwMy0xOC1SRUxFQVNFGPnj7tUEIJz__________wEqGXNnLnRhYm9vbGFzeW5kaWNhdGlvbi5jb20yCHRyYzMwMTMzOICo9ssJQJatC0ibuQtQ2erWA1jC9hdjCN7__________wEQ3v__________ARgiZGMI_hYQiiAYE2RjCNcWENUfGCNkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQnBwYGGRjCOoqEJ05GAlkYwj0FBCeHRgfZGMIpCcQijUYL2R4AYABAogBkPfqxgGQARw&cta=true


2022/05/04 15:25 Sümela’ya ziyaretçi akını! 'Çok etkileyici bir ortam' - Güncel Haberler Milliyet

https://www.milliyet.com.tr/gundem/sumelaya-ziyaretci-akini-cok-etkileyici-bir-ortam-6748572 3/5

"ÇOK ETKİLEYİCİ BİR ORTAM"

Restorasyon çalışmasını beğendiğini belirten Simge Kapusuz,
“İstanbul’dan geliyoruz. Sümela Manastırına ve Trabzon’a ilk kez
geliyorum burası çok etkileyici bir ortam. Sislerin arasında olması bizi çok
etkiledi çok beğendik. Biraz kalabalık, gayet memnun kaldık. Kesinlikle bu
tarz tarihi yerlerin değerlendirilmesi, restorasyon çalışmasının yapılması
gerekiyordu. Şu anda da gayet güzel olmuş. Orijinal gibi gösterilen bir
çalışma yapılmış, gayet güzel çok beğendik” diye konuştu.

 

İzmir’den gelen Mustafa Çatal ise “İzmir’den geliyoruz. Trabzon’a ve
Sümela manastırına ilk kez geliyorum. Restorasyon çalışmalarında
eksikler olmasına rağmen güzel olmuş . Tamamlandığında çok daha güzel
olacağını düşünüyorum. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Yetkililere
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” derken, ilk kez Sümela’yı
ziyarete geldiğini belirten Tuğçe Çatal ise “İzmir’den geliyorum. Daha
önce gelmemiştik, gerçekten çok güzel her yeri gezebiliyoruz.
Malzemelerde kalktığı zaman çok daha güzel görüntü olacak diye
düşünüyorum. Yetkililer iyi çalışmış güzel olmuş. Daha sonra tekrar
gelmeyi düşünüyoruz. Yollarımız biraz daha güzel olursa çok daha iyi
olur” ifadelerini kullandı.
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