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TAV Passport Kart’ın Size Sunmuş Olduğu Ayrıcalıklar  
 
 
               
Terminal Girişlerinde Özel Güvenlik Geçişi: 
Havalimanlarımızda size özel tahsis ettiğimiz girişten hızla geçerek, zaman kazanmanın 
keyfini  yaşayabilirsiniz. 
 
 
 
 

 
Ücretsiz Otopark & Vale: 
Aracınızı ister kendiniz, isterseniz de valemiz park etsin. 30 gün boyunca otopark 
ücretsiz. 
 

 
 
Business Check-in: 
Uçuş sınıfı gözetmeksizin, anlaşmalı havayolları business check-in kontuarlarından 
işlem yaparak, uzun kuyruklardan kurtulabilirsiniz. 

 
 

 
 
Pasaport / Güvenlik Kontrolü: 
Dış hat uçuşlarınızda size özel pasaport bankolarından, iç hat uçuşlarınızda da size 
özel güvenlik kontrolünden hızla geçer ve sonra kendinize  daha fazla zaman 
ayırabilirsiniz. 
 

 
 
Ring Hizmeti: 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katında, pasaport kontrol 
noktasına kadar sizi götüren terminal içi özel araçlarla hızla yol katederek 
mesafeleri kısaltabilirsiniz. 
 
 
 

 
Lounge Kullanımı: 
Sakin bir ortamda uçuş saatine kadar dinlenmek, işlerinize son bir defa 
gözatmak,birbirinden lezzetli ikramlarla kendinizi şımartmak istediğinizde tüm 
hizmetlerden  ücretsiz yararlanabilirsiniz.  
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Duty Free’de Avantajlı Alışveriş: 
Duty Free’de sadece size özel sunulan fırsatlar ile, alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. 

 
 

 
 
Duty Free’de Özel Ödeme Kasası: 
Alışverişe devam etmek istiyorsunuz ama kasa kuyrukları sizi strese mi sokuyor? 
Size özel ödeme kasalarımızda işlem yaparak hayatınızı kolaylaştırabiliriz 
 

 
 
İndirimli Restaurant & Kafeler: 
TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen havalimanlarındaki tüm 
anlaşmalı restoran ve kafelerde, anında  %30 indirim alabilirsiniz. 
 
 

 
    
Transfer:  
“Keşke birileri olsa da beni havalimanına bıraksa” diyorsanız, uygun fiyatla, özel şoförlü 
transfer hizmeti burada! 
 
 

 
 
Konaklama: 
İstanbul Airport Hotel’de, TAV Passport Üyelerine sunulan çok özel  indirim ile 
konaklama imkanı bulabilirsiniz. 
                                                     
 

 
 
Araç Kiralama: 
İndirimli GARENTA araç kiralama hizmetinden dilediğiniz an yararlanarak, TAV Passport 
kart üyesi olmanın avantajını yaşayabilirsiniz. 
 
 

 
 

Sunulan hizmetler, ülke,şehir ve terminaller bazında farklılık gösterebilir. Ayrıntıları öğrenmek için internet sayfasını ziyaret 
edebilir, Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 
İSTANBUL ( Sabiha Gökçen – Atatürk Havalimanı ) – ANKARA – İZMİR – TİFLİS – BATUM – ENFİDHA- TUNUS  – ÜSKÜP 

– OHRİD 
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