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ÖZET
Bu çalışmada Muş ilinin etrafındaki çevre illerle bütünleşik destinasyon olarak tur programlarına dahil edilmesine yönelik alternatif
tur rotası ve tur programlarının önerilmesi amaçlanmaktadır. Muş’a coğrafi bakımdan yakın olan önemli turistik kaynaklara sahip
kentlerin olması bütünleşik destinasyon uygulamasının başarı şansını artırmaktadır. Çalışma ikincil veri kaynaklarına, literatür
taramasına ve uzman görüşlerine dayanmaktadır. Literatürdeki destinasyon çekim unsurları ve bütünleşik destinasyon konularına ve
Muş’a yakın kentlerin uzaklıklarına ilişkin bilgilere dayanarak alternatif rotalardaki turlara göre bütünleşik destinasyon rotaları
önerilmektedir. Bu rotaların oluşturulmasında yapılacak turların ne kadar süreceği en belirleyici faktördür. Çalışmanın sonuçlarına
göre Muş destinasyonu gerçekleşen turların zamanına da bağlı olarak birkaç farklı bütünleşik destinasyon tur programında dahil
edilebilir. Bunlar Muş-Bitlis, Muş-Diyarbakır, Muş-Bitlis-Van, Muş-Bitlis-Diyarbakır, Muş-Ağrı-Erzurum ve Muş-Bitlis-VanAğrı’dır. Böylece Muş bir turistik destinasyon olarak daha fazla talep çekerken, turistlerde seyahat programlarında alternatif bir
destinasyonu daha görme fırsatına sahip olmaktadır.
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to propose alternative tour routes and tour programs for inclusion in tour programs as integrated destinations
with surrounding provinces around Mus province. The presence of cities with important tourist resources that are geographically close
to Mus increases the chances of success of the integrated destination application. The study is based on secondary data sources,
literature review and expert opinions. Based on information about destination attractiveness factors and integrated destination topics in
the literature and the distances of cities close to Mus, integrated destination routes are proposed according to tours on alternative routes.
How long the tours will take is the most decisive factor in creating these routes. According to the results of the study, Mus destination
can also be included in several different integrated destination tour programs, depending on the time of the tours. These are Mus-Bitlis,
Mus-Diyarbakir, Mus-Bitlis-Van, Mus-Bitlis-Diyarbakir, Mus-Agri-Erzurum and Mus-Bitlis-Van-Agri. Thus, Mus attracts more
demand as a tourist destination, while tourists have the opportunity to see an alternative destination in their travel programs.
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