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Koç Consulting:

Türkiye’nin Havac›l›k ve
Uzay Teknolojileri Alan›nda
‹lk Dan›ﬂmanl›k ﬁirketi
Dünya iş piyasasının kaliteli danışmanlığa duyduğu ihtiyaç gereksinimiyle, ‘o4
yılında Münih’te ve ‘o6 yılında Ankara’da, Yüksek Uzay ve Uçak Mühendisi
Aydoğan KOÇ tarafından ‘Koç Consulting’ adlı danışmanlık şirketi kuruldu.
Şirket, uluslararası uzay araştırma merkezleri ve uçak teknolojisi projeleri
gerçekleştiren iddialı bir şirket durumunda. Uzun yıllar bu alanda çalışmış
deneyimli Avrupalı mühendisleri Türkiye’ye çekip bu tecrübelerin Türkiye’de
değerlendirilmesini sağlamak Aydoğan KOÇ’un hedefleri arasında bulunmakta.
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6-28 Mayıs ‘o6’ tarihleri arasında Berlin’de ikincisi düzenlenen ve Türk ve
Alman işadamları ile siyasetçilerini bir araya
getiren Türk-Alman Ekonomi Kongresi’nde
katılımcı olarak yer alan ve büyük ilgi toplayan şirket, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin
hızlanmasıyla uzay ve uçak teknolojileri ile ilgili uluslararası projelere Türk şirketlerinin
katılımının artacağı bir ortamda önemli bir
konumda bulunmakta. İki ülkenin başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen ve uluslararası
işbirliği kapsamında yeni projelerin tartışılması açısından büyük önem taşıyan kongrede Almanya’nın, Avrupa pazarına girişte
avantajlı bir konuma sahip olduğu vurgulanmıştı. Koç Consulting, aynı anda Almanya ve
Türkiye’de projeler yürütürek bu avantajı de-

ğerlendiren önemli şirketlerden biri.
Şirketin Kuruculuğunu ve Genel Müdürlüğünü üstlenen KOÇ, Türkiye’de hedefledikleri projeler açısından yüksek bir potansiyel olduğunu söyleyerek, Ankara CyberPark’ta faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketle ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verdi:
“Hedeflerimizin temeli müşterilerimizle
beraber bir ‘win-win’ stratejisi elde etmektir.
Bununla beraber başarı sadece kazançla değil, yapılan işten müşterinin yararlanması ve
buna bağlı olarak memnun kalmasıyla belirlenir. Tutarlı bir biçimde şu temel değerleri
takip etmekteyiz: Güven ve uzun süreli işbirliği, yüksek performans, profesyonellik. Bu
bağlamda sürekli daha iyi sonuçlar elde etmek için çaba sarfetmekteyiz.

ABD Hava Kuvvetleri
[USAF] hizmetindeki
radarda görünmezlik
[stealth] özellikli B-2 ve
F-117 [arkada]
bombard›man uçaklar›
kol uçuﬂunda
[Foto¤raflar: S&H
Arﬂivi].

Koç Consulting Genel Müdürü Aydo¤an KOÇ
Eurofighter Konsorsiyumu’nda ‹malat Müdürü
olarak görev yapm›ﬂt›r. Üstte ‹talyan Hava
Kuvvetleri’ne [ItAF] ait bir Eurofighter Typhoon
muharebe uça¤› görülüyor.

Müşterilerimizle hissedilir rekabet avantajları yaratan ve firma faaliyet sonuçlarını etkileyici bir biçimde daha iyi duruma getiren,
yenilikçi stratejiler geliştirmekteyiz. Hizmetlerimiz ‘Havacılık ve Uzay Danışmanlığı [Havacılık ve Uzay Yönetimi Danışmanlığı/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Danışmanlığı],
‘Uluslararası İşbirliği Danışmanlığı’ ve ‘Yazılım Danışmanlığı’ olmak üzere üç ayrı danışmanlık bölümünü kapsamaktadır.
Havacılık ve Uzay Danışmanlığı kapsamında sivil havacılık, askeri havacılık ve uzay
projelerinde uzun yıllara dayanan kapsamlı
tecrübelerimiz nedeniyle, dünya çapında havacılık ve uzay savunma sanayisi firmalarını
şu hizmetlerle desteklemekteyiz: Uluslararası
proje yönetimi, üretgen stratejilerin geliştirilmesi, dünya çapındaki havacılık ve uzay firmalarına pazar araştırmaları, uluslararası tekliflerin hazırlanması, iş geliştirme ve pazarlama, proje süreçlerinde eğitim ve offset yönetimi. Ayrıca havacılık ve uzay mühendisliği
alanındaki hizmetlerimiz yeni teknolojilerin
geliştirilmesi, sistem mühendisliği ve organizasyon yönetimi, havacılık ve uzay tedarik
yönetimi, teknik aşamaların yönetimi, şartnamelerin ve interfazların yönetimi ve kalite
kontrol yönetimi şeklindedir.
Uluslararası İşbirliği Danışmanlığı kapsamında müşterilerimizin pazara giriş stratejilerini gerçekleştirerek, uzun süreli işbirliğini ve
stratejik ittifaklarını şu hizmetlerle sağlamaktayız: Uluslararası pazarın analizi, pazara giriş
stratejilerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası
şirketlerle ortak girişimler, stratejik ittifaklar
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kurmak ve işbirliği yapmak, uluslararası iş geliştirme ve pazarlama, uluslararası şirketlerin
ürünlerinin Türk firmalarında yaptırılmasını
sağlamak.
Havacılık ve üretim firmalarındaki deneyimlerimiz doğrultusunda, yazılım danışmanlığında şu hizmetleri vermekteyiz: Yazılım
Araştırma & Geliştirme, Yazılım Kalite Yönetimi, IT Konusunda Dış Kaynakların Kullanımı, Yazılım Eğitmenliği ve Üretim Organizasyon Sistemi [MOS].
Uzmanlık Alanlarımız kapsamında, havacılık ve uzay teknolojisi yeterliliğini geliştirebilmek için yeterliliğin ve teknolojilerin araştırılması ile kilit teknolojilerin belirlenmesi
büyük önem taşımakta. Ülke içinde, Avrupa
ve dünya çapında analizler yaparak mevcut
yeterlilik ve teknolojilerin karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlamaktayız. Stratejiye
göre tam olarak geliştirilecek hedeflerin saptanması ve seçilmesi, bunların geliştirme planı ile bütünleştirilmesi için tedarikçilerin ve
rakiplerin pazar analizi, ArGe için bütçe gereksiniminin belirlenmesi, üretme ya da satın
alma kararı, işbirliği ve tedarikçi ağının kurulması da çalışmalarımız arasında yer almakta.
Strateji ve Organizasyonda, müşterilerimizi, teknolojide ve yeniliklerinde, performans gelişimi için devamlı desteklemekteyiz.
Branşlarımız arasında sivil uçaklar, uydular,
roketler, savunma sistemleri ve servisler bulunmaktadır. Bunlarla beraber dünya çapında
OEM, tedarikçiler, servis sağlayıcılar, uydu
operatörleri, bakım ve tamir sağlayıcıları, havayolları ve ulusal ticaret odaları, enstitüler ve
resmi makamlarla çalışmaktayız. HavacılıkUzay ve Savunma sanayisinde, grup üyeleri
olarak aynı hedeflere ulaşmayı öngörmekteyiz. Dünya çapında seçkin ortaklarla işbirliği
yapmaktayız. Havacılık ve Uzay firmalarının
bilgileri, kendi branşlarına göre geniş veritabanımızda yer almaktadır. Bu bağlamda potansiyel işbirlikleri için havacılık ve uzay sanayileri hakkında detaylı bilgimiz vardır.
Kısa süre içinde havacılık ve uzay ile ilgili ürünler, bu ürünlerin kalitesi ve fiyatları ayS AVUNMA VE H AVACILIK N O: 115

Askeri havac›l›k ve uzay projelerinde sahip oldu¤u
uzun y›llara dayanan kapsaml› tecrübesi sayesinde
KOÇ Consulting bugün dünya çap›ndaki havac›l›k ve
uzay savunma sanayi firmalar›na proje yönetimi,
pazar araﬂt›rmas› ve iﬂ geliﬂtirme gibi konularda
hizmet sunabilmektedir.

rıca havacılık ve uzay sanayi firmalarının, altyapı sistemi ve lojistiği hakkında bilgilendirme yapmaktayız. Havacılık ve uzay sanayi
şirketleriyle yapılacak toplantı ve sözleşmelerde, yüksek seviyede destekte bulunup,
müşterilerimizin temsil görevini de üstlenmekteyiz.”

Aydoğan KOÇ
Hakkında

A

YDOĞAN KOÇ
[1957] Stuttgart ile
Darmstadt Üniversitelerinde Havacılık ve Uzay
Mühendisliği öğrenimi gördü. Mesleki kariyerine Avrupa’nın en büyük uçak ve uzay şirketi
olan Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay Şirketler Grubu EADS Holding [eski adıyla
MBB/DASA] İleri Tasarım Ofisi’nde askeri
uçakların gelişim mühendisi olarak başlayıp
ayrıca proje yöneticiliği ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Son olarak uzay bölümünde
üst düzey müdür olarak çalıştı. Bu süre içerisinde Eurofighter Konsorsiyumu’nda imalat
müdürü olarak görev aldı. Bu vazifesi süresince Avrupa uçak programının seri üretimini
gerçekleştirmek için önemli bir rol üstlendi.
EADS ve Eurofighter’deki 18 yılı aşan

Koç Consulting Genel
Müdürü Aydo¤an KOÇ
taraf›ndan yaz›lan
kitaplara ait kapaklar
görülüyor [Foto¤raflar:
Koç Consulting].

meslek kariyeri süresince havacılık ve uzay
sanayisinde başarılı bir yönetici ve girişimci
olarak, önemli iş gelişimleri, işbirliği ve uluslararası projeler gerçekleştirmiştir.
Kariyer hayatı boyunca uzay ve uçak mühendisliği alanında dünya çapında bir çok
önemli projede imzası bulunan yüksek mühendis KOÇ, ‘90’lı yılların başında Avrupa
Uzay Ajansı’na üye ülkelerin geliştirdiği uzay
mekiği ‘Hermes’ projesinde de Teknik Direktör olarak yer aldı. Son olarak dünyanın en
gelişmiş savaş uçakları olarak bilinen Eurofighter savaş uçaklarının yapımında dört yıl
imalat müdürlüğü yaparak bu projeye de imzasını atmıştır.
Aydoğan KOÇ’un ‘o4 yılının Aralık ayında Koç Consulting tarafından okurlara sunulan ‘Neden Gökyüzü Başımıza Düşmüyor’
[“Warum fällt uns der Himmel nicht auf den
Kopf?”] adlı kitabı, Almanya’da, uzay ve havacılık alanında en çok satan kitap oldu. Havacılık ve uzaya tutkusu olan KOÇ, 2 yıllık
bir çalışmanın ürünü olan kitabında, uzay,
gökyüzü, uçaklar ve kuşlar konusunda akla
gelen soruları, sade bir dille yanıtlıyor.
Frankfurter Allgemeine Gazetesi’nde çıkan
olumlu bir eleştiriden sonra ‘bestseller’ olan
kitap, yakın bir zamanda Türkiye’de de okurlarıyla buluşacak. KOÇ’un ‘o6 yılında Almanya’nın teknik konular üstüne en tanınmış yayınevi olan ‘Motor Buch Verlag’ yayınevi tarafından Ekim ayında cıkarılacak ‘RaumfahrtWissen’ [Uzay Bilimi] adlı bir kitabı daha
bulunmaktadır S&H

