BASIN BÜLTENİ

Sikorsky Türk Ortaklı Eclipse Aerospace’e Sermaye Yatırımını Tamamladı
Eclipse Aerospace, Sikorsky’nin Eclipse Aerospace’ye yaptığı sermaye yatırım işleminin
tamamlandığını duyurdu. Eclipse Aerospace mühendisleri ve teknik ekibinin bilgi ve tecrübesi
Sikorsky’nin kaynakları ile birleşerek havacılık dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu ortaklıkla
Eclipse Aerospace ayrıca Sikorsky’nin küresel tedarik zinciri ve parça dağıtım sistemi gibi geniş
altyapı imkanlarından da faydalanma olanağına sahip oluyor.
Eclipse Aerospace – Sikorsky ortaklığı ile çok hafif çift motorlu jet Eclipse 500’ün üretimine
yeniden başlama planlarına da önemli katkı sağlanmış oluyor.
Eclipse Aerospace’in kurucu ortaklarından olan EA Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekim
Alptekin de sermaye yatırımını şöyle değerlendirdi: “Bu ortaklık Türk girişimciliğinin son
yıllarda ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Türk sermayesiyle tekrar hayata gecen Eclipse
Sikorsky'nin de desteğiyle üretime geçip pazarını hızla büyütecektir. Havacılık dünyasında yeni
bir dev oluşuyor.”
Sikorsky Strateji ve Sinerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Cherry: “Eclipse Aerospace
yönetimi Sikorsky’nin kaliteli ürün ve müşteri hizmetlerinin önemi konularındaki tutkusunu
paylaşıyor. Bu sermaye yatırımını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve Eclipse’le birlikte
çalışmaya başlamak ve çift motorlu çok hafif jetini üretme planlarına destek vermek için
sabırsızlanıyoruz” dedi.
Eclipse Aerospace hali hazırda çift motorlu Eclipse 500 uçaklarının upgrade işlemlerini
gerçekleştiriyor ve sahiplerine teslim ediyor. Dünyanın ilk çift motorlu çok hafif jeti olan
Eclipse 500, uygun fiyatı ve operasyonel kabiliyetleri ile en çok tercih edilen hafif jet olmaya
devam ediyor. En yakın rakibinden yüzde 40 daha az yakıt harcayan Eclipse 500 şu anda
dünyada 260 kişi tarafından kullanılıyor.
Eclipse Aersopace hakkında:
Eclipse Aerospace Inc. 260 çift motorlu Eclipse jet uçaklarına mühendislik, bakım, servis ve destek
hizmetleri sağlamaktadır. “Müşteri her şeyden önce gelir” mottosuna her zaman bağlı kalan Eclipse
Aerospace, Eclipse Jet’in bugün ve gelecekteki sahipleri, pilotları ve konuklarına en iyi hizmeti
sunmaktadır.
EA Havacılık hakkında:
Eclipse Aerospace Inc ’in kurucu ortağı olarak havacılık sektörüne hızlı bir giriş yapan EA Havacılık
A.Ş. aynı zamanda hafif jet sektöründe devrim yaratan Eclipse 500 uçağının Avrupa, Rusya, Türkiye
ve Orta Doğu Satış Temsilciliği’ni de üstlenmektedir. EA Havacılık A.Ş. ayrıca İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda kurduğu Avrupa’nın ilk Eclipse Aerospace Platin Servis Merkezi ile Eclipse 500
sahiplerine, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

