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TAV Genel Havacılık Terminalleri, Türkiye’nin üç 
büyük kentinden dünyaya açılan en özel kapılardır. 
VIP konuklarımıza yolculuk öncesi ve sonrası en iyi 
hizmeti vermek üzere tasarlanmış, iç ve dış hatlar 
olmak üzere iki ayrı salonu bulunan terminallerimizde 
konforunuz için her şey düşünülmüştür.

TAV Genel Havacılık Terminalleri’nin vakit 
kaybetmeden, zahmete girmeden keyifle zaman
geçirilebileceğiniz ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz.
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BIZ KONUKLARIMIZA  
IYI YOLCULUKLAR 
DEGIL, ESSIZ VE 
UNUTULMAZ 
YOLCULUKLAR DILERIZ.
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Genel Havacılık Terminali, 2300 m2 terminal sahası ile, 
Atatürk Havalimanı'nın kuzeybatısında, "V" Apron’unda 
bulunmaktadır. Terminal, İstanbul'dan dünyaya açılan 
ayrıcalıklı bir kapı olarak, her yıl çok sayıda VIP konuğuna 
geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. “Hava Taksi 
İşletmeciliği” ve “Genel Havacılık” ruhsatıyla uçuş yapan,
ortalama 6-20 koltuk kapasiteli iş jetleri, bu terminalden 
hizmet almaktadır.

Burada güvenlik, pasaport ve gümrük işlemleri çok daha 
zahmetsiz ve konforlu bir havalimanı deneyimi sağlamak 
ve konuklarımıza zaman kazandırmak için en hızlı şekilde
ele alınır.

İç ve dış hatlar için iki ayrı salonun bulunduğu terminalde 
konuklarımız, tecrübeli servis elemanları tarafından servis 
edilen yiyecek ve içecek ikramlarının sunulduğu
özel salonda ağırlanırlar. Dileyen konuklarımız, iş 
toplantıları için hazırlanmış özel toplantı salonundan da 
yararlanabilirler. Televizyonda dünyadaki son haberleri 
izleyebilir veya kablosuz internet sayesinde çalışmalarını 
sürdürebilirler.

Ekonomi, iş, kültür, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü 
ismin Türkiye’ye giriş yaptığı Genel Havacılık Terminali 
İstanbul’un dünyaya açılan en özel kapısıdır.
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0.1
ISTANBUL

AYRICALIK, 
SIZ TALEP ETMEDEN 
SUNULDUGUNDA 
GERÇEKTEN 
AYRICALIKTIR. 

ayrıcalık
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Esenboğa Havalimanı’nın, Özel Hangarlar Bölgesi 5 
no’lu Apron'unda bulunan Genel Havacılık Terminali'nde 
iç hatlar ve dış hatlar için ayrılmış iki ayrı salon 
bulunmaktadır. İş jetleri ile “Genel Havacılık” veya 
“Hava Taksi” ruhsatıyla uçuş yapan işletmeler, Genel 
Havacılık Terminali’ni kullanarak hızlı ve güvenli uçuş 
yapabilmektedirler.

Yolcularına butik hizmet sunan terminalde güvenlik, 
pasaport ve gümrük işlemleri beklemeksizin yapılmakta, bu 
ayrıcalıklarla konuklarımızın gidecekleri noktaya uçarken
zamandan tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.

Uçağa gitmeden önce özel olarak tasarlanmış, konforun 
ve kalitenin ön planda tutulduğu bekleme salonlarında, 
kalabalıktan ve gürültü kirliliğinden uzakta sakin bir 
ortamda ağırlanan konuklarımız, salonumuzda sunulan 
büfe ikramlarından faydalanırken, televizyonda dünyadaki 
son haberleri izleyebilir veya isterlerse kablosuz internet 
ağı sayesinde çalışmalarını sürdürebilirler.
 
Ekonomi, iş, kültür ve spor dallarında dünyaca ünlü 
isimlerin Ankara’ya ilk giriş yaptığı Genel Havacılık 
Terminali, Ankara’nın dünyaya açılan en özel kapısıdır.

ANKARA
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0.2

DAHA FAZLASINI 
BEKLEMEK HAKKINIZ.  
BUNU HIÇ 
BEKLEMEDEN
ALMAKSA FARKINIZ.

keyif
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İzmir’in dünyaya açılan en özel kapısı olan Genel 
Havacılık Salonu hızlı ve güvenli konfor anlayışı ile 
gerek iş jetleri yolcularını, gerekse talep edilmesi halinde 
havayolu şirketi yolcularını butik hizmet anlayışı ile 
ağırlamaktadır.

Genel Havacılık Salonu'nu kullanmak isteyen özel 
konuklarımız, gittikleri veya geldikleri destinasyonlara 
göre özel görevliler tarafından uçaklarında veya terminal 
girişinde karşılanıp salona getirildikten sonra güvenlik, 
pasaport ve gümrük işlemleri beklemeksizin yapılmakta, bu 
ayrıcalıklarla konuklarımızın gidecekleri noktaya uçarken 
zamandan tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.

Stressiz seyahat etmek isteyen, zamanla yarışan 
misafirlerimiz, salonumuzda sunulan büfe ikramlarından 
faydalanırken, televizyonda dünyadaki son haberleri 
izleyebilir veya isterlerse kablosuz internet ağı sayesinde 
çalışmalarını sürdürebilirler.

Ekonomi, iş, kültür ve spor dallarında dünyaca ünlü 
isimlerin İzmir’e ilk giriş yaptığı Genel Havacılık Salonu, 
İzmir’in dünyaya açılan en özel kapısıdır.
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0.3
IZMIR

BAZEN, GÖKTE 
ARARKEN “YER”DE 
BULURSUNUZ.essiz
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Genel Havacılık Terminali, Milas Bodrum Havalimanı 
Dış Hatlar Terminali’nin doğusunda bulunan 1234 m2 
alana yayılmıştır. Özellikle yaz sezonlarında tatillerini 
Bodrum ve civarında geçirmek isteyen dünyaca ünlü 
misafirlerimizin kullanmakta olduğu Bodrum Terminali, 
Ege'nin tarihi ve doğal güzelliklerine açılan özel 
kapılarımızdan bir tanesidir. Her türlü imkânın sunulduğu 
İç Hatlar için 1 adet giden-gelen yolcu salonu, 
Dış Hatlar için 1 adet giden yolcu salonu,1 adet gelen 
yolcu salonu, ekiplerin veya karşılamacı-uğurlamacıların 
kullanmakta olduğu 1 adet bekleme salonu olmak üzere 
toplamda 4 ayrı salonu bulunmaktadır.
 
Genel Havacılık Terminalinde güvenlik, gümrük, pasaport 
işlemleri için uzun sıralar beklemeksizin yapılabilmektedir. 
Terminalin en büyük özelliği olan bu hizmetler, yolcuların 

özel jetleri veya havayolları ile seyahat ederken zamandan 
tasarruf etmelerine yardımcı olmasıdır. Terminalde, 
uçağa gitmeden önce özel olarak tasarlanmış, konforun 
ve kalitenin ön planda tutulduğu bekleme salonlarında, 
kalabalıktan ve gürültü kirliliğinden uzakta sakin bir 
ortamda misafirlerimiz ağırlanır. Terminal genelinde 
bulunan wireless internet ağı ile yolcularımız, bekleme 
salonlarında, çalışmalarına devam edebilir, ayrıca 
televizyonda son haberleri izleyebilir ve deneyimli servis 
elemanlarının sunduğu ikram hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanabilirler.

Ekonomi, iş, kültür ve spor dallarında dünyaca ünlü 
isimlerin Bodrum’a ilk giriş yaptığı Genel Havacılık Salonu, 
Bodrum’un dünyaya açılan en özel kapısıdır.
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0.4
BODRUM

EN GÜZEL 
YOLCULUKLAR 
ESSIZ BIR KONFORLA 
BASLAR.

konfor
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BODRUM

TAV Atatürk Havalimanı 
Genel Havacılık Terminali
Sefaköy 34153 Florya / Istanbul
T: +90 212 463 30 00  D: 4067 - 4068
F: +90 212 463 30 88
gatist@tav.aero
www.ataturkairport.com

TAV Esenboga Havalimanı 
Genel Havacılık Terminali
Çubuk Yolu Özel Hangarlar Bölgesi / Ankara  
T: +90 312 590 40 40            
F: +90 312 827 14 35   
gatesb@tav.aero
www.esenbogaairport.com

TAV Adnan Menderes Havalimanı  
Genel Havacılık Terminali
35410 Gaziemir / Izmir
T: +90 232 455 00 00  D: 4675
F: +90 232 274 64 54
gatadb@tav.aero
www.adnanmenderesairport.com

TAV Milas Bodrum Havalimanı
Genel Havacılık Terminali
48200 Milas / Mugla
Tel:    +90 252 511 11 22
Faks: +90 252 511 11 70
GenelHavacilikBJV@tav.aero
www.milas-bodrumairport.com

www.tavhavalimanlari.com.tr



TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.
Istanbul Atatürk Havalimanı
Dıs Hatlar Terminali
34149 Yesilköy, Istanbul
T: +90 212 463 30 00 F: +90 212 465 50 50


