
Boeing 777X;  Performans, Karlılık ve Güvenilirliğini İspatladı 

Yolcular tarafından tercih edilen ve pazar lideri olan 777 esas alınarak 

geliştirilmiş olan777X, Boeing’in en yeni çift koridorlu uçak ailesi. Boeing Ticari 

Uçaklar, uçağın tanıtımını Kasım 2013’te 259 sipariş ve dört müşteriden taahhüt 

aldığı Dubai Air Show’da gerçekleştirdi. 777X üretiminin 2017’de başlaması ve ilk 
teslimatın 2020’de yapılması hedefleniyor. 

Havayollarına Tam Pazar Hakimiyeti ve Yeni Gelir Fırsatları Sunuyor 

777X, rakiplerine kıyasla yakıt tüketiminde yüzde 12’lik azalma ve işletme 

maliyetlerinde yüzde 10’luk azalma sağlayarak dünyadaki en büyük ve en etkin 

çift motorlu jet olacak. 777 ailesi, her ikisi de pazar ihtiyaçlarına ve müşteri 

tercihlerine cevap verecek şekilde tasarlanmış olan 777-8X ve 777-9X’ı içeriyor. 
777-8X, A350-1000 ile doğrudan rekabet ediyor. 777-9X ise kendi sınıfında tek. 

 Havayolları için yeni büyüme fırsatları yaratan 777-9X, 400’ün üzerinde 

yolcuyu 8.200 deniz milinin (15.185 km) üzerinde bir mesafeye taşıyabiliyor. 

Buna ek olarak 777-9X, herhangi bir ticari uçağa kıyasla koltuk başına en düşük 

işletme maliyetine sahip olacak. Bu pazar alanındaki tek çift motorlu uçak olan 
777-9X’in rakibi yok. 

 777-8X, 350 yolcu kapasitesine sahip ve 9.300 deniz milinin (17.220 km) 

üzerinde olağanüstü bir menzile sahip. Fakat menzil, 777-8X’in özelliklerinin 

sadece bir kısmını oluşturuyor. Asıl özellik esneklik. 777-8X, işletmecilerin daha 

fazla gelir elde etmelerini sağlayacak kapasiteye sahip. Hem kısa hem uzun 

mesafede, gelişmiş yakıt verimliliğinin yanı sıra daha fazla yük, daha fazla gelir 

anlamına geliyor. Bu kabiliyet aynı zamanda 777-8X’in bu artmış yükü yüksek 

irtifa veya yüksek sıcaklıkla sınırlandırılmış olan daha zor havalimanlarına 

taşımasına da imkan sağlıyor. Geçmişte yük karşılığında menzilden feragat 

etmek gerekiyordu. 777-8X hem menzil hem yük olanağı sunarak işletmeciler 
nezdindeki değerini en yükseğe çıkarıyor. 



İleri Teknolojiler Verimlilik ve Çevresel Performans Getiriyor 

 777 X, şimdiye kadarki en ileri ve yakıt verimliliği en yüksek motoru içeren 

en güncel yenilikçi teknolojileri uyguluyor. Program kapsamında açıklanan ilk 

ortak Motor tedarikçisi GE oldu. GE9X motoru, kendi sınıfındaki tüm motorlara 
kıyasla yüzde beşin üzerinde daha verimli olacak. 

 Ayrıca, dördüncü nesil 777X’in kompozit kanadı  bugünün 777’sininkinden 

daha geniş. Katlanması, eğimli kanat ucu ve optimize edilmiş genişliği daha 

yüksek verimlilik, önemli ölçüde yakıt tasarrufu ve havalimanı kapısına tam 
uyumu sunmaktadır. 

 Çığır açan motor teknolojileri Boeing’in aerodinamikleri ile tamamen yeni ve 

yüksek verimlilikli kompozit kanat birleştiğinde eşsiz bir uçak ortaya çıkıyor. Bu 
verimlilik  

emsalsiz çevresel performans ile doğrudan ilişkili. Yakıt tüketildikçe karbondioksit 

(CO2) açığa çıkar. Bu demek oluyor ki yakıt tüketimi ne kadar azaltılırsa karbon 
dioksit emisyonu da o kadar azalır. 

 Bunlara ek olarak 777X, doğrulanmış ve güvenilir 777’nin en iyi yanlarını ve 

787 Dreamliner’daki en yeni teknolojileri almıştır. Uçuş güvertesine, uçuş 

kontrollerine ve diğer sistemlere 787 teknolojilerini eklemek sadece bir başlangıç. 

777X, 787 teknolojilerini uygulayarak müşterilerimize değer katıyor. Son olarak, 

777X’in getirdiği yenilikler uçağın en ileri ve yakıt verimliliği en yüksek uçak 
olmasını sağlıyor.  

 

Yolcular Tarafından Tercih Edilen İç Tasarımı Geliştirmek 

 Yolcu konforu açısından Boeing uçakları, endüstride önde geliyor. 777X, 

787 teknolojilerini ve toplam yolcu deneyimini yeniden tanımlamak üzere yeni 

ilerlemeleri bir araya getirerek bu avantajı bir sonraki aşamaya taşıyacak. 



Yolcular daha geniş pencerelerin, daha geniş kabinin, yeni ışıklandırmanın ve 

geliştirilmiş mimarinin keyfini sürecek. Önümüzdeki kilit gelişme düşünüldüğünde 

bu iyileştirmeler sadece başlangıç noktasını oluşturuyor. 777X, son model iç 
tasarımı ve teknolojilerden faydalanacak.  

Havayolları artan gelir fırsatlarından yararlanırken yolcular konfor ve rahatlığın 
keyfine varacak. 
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