
Küçük ve Orta Büyüklükteki Șirketler
için Analiz, Strateji, Uygulama ve Geliștirme



Arkeon Danışmanlık, Sabancı Hold�ng ş�rketler�nde 18 yıl olmak üzere toplamda 26 yılı aşkın süreyle farklı ş�rket,

görev ve coğrafyada global tecrübe kazanan Ayhan Dayoğlu tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

Arkeon Danışmanlık, müşter�ler�n�n performanslarında kalıcı �y�leşt�rmeler yapmasına ve öneml� hedefler�n� gerçekleşt�rmes�ne yardımcı olur.

Arkeon ve �ş ortakları, �şletmeler�n her sev�yes�nde akt�f çalışır: Üst düzey yönet�m ek�b�ne tecrübel�, güven�l�r ve mütevaz� yol arkadaşı olurken

orta kademe yönet�m ek�pler�ne mentor ve koç olarak sorun çözme, �ş ve kar�yer gel�şt�rme konularında destek olur. Ayrıca her türlü

organ�zasyonun oluşturulmasında akt�f rol alır.

Sorun ne olursa olsun, Arkeon prat�k ve kalıcı sonuçlar üreterek müşter�ler�n� büyütmeye ve l�derl�ğe taşımaya odaklanır. 

Çalışanlara, ürünlere, �ş modeller�ne ve süreçler�ne odaklanarak sürdürüleb�l�r kalkınma yaratmak �ç�n tecrübes�n� çalışmalarına uygular.

Arkeon, her müşter�yle uzun vadel� güven �l�şk�s� kurmaya çalışır ve müşter�ler�n�n çıkarlarını her zaman kend� çıkarlarının önüne koyarak

h�zmet ver�r.

 
Değerler�m�z:
Çözüm odaklıyız: İnsanlara gereks�n�m duydukları çözümler� sunmak �ç�n hazırız.

Başarı Odaklıyız: Ne kadar zor olursa olsun el�m�ze aldığımız �ş� b�t�rmek �ç�n çalışırız.

Gel�ş�m Odaklıyız: En �y� çözümü sunmak �ç�n kend�m�z� sürekl� gel�şt�r�r�z.

Şeffafız: Her zaman poz�t�f �l�şk�ler kurar, hakkımız olanı alır olmayanı bırakırız.

Küçük ve Orta Büyüklükteki Șirketler için
Strateji Analizi,Uygulama ve Geliștirme 



Arkeon danışmanları müşter�ler�yle b�rey, takım, organ�zasyon ve marka sev�yeler�nde kalıcı dönüşüm ve büyüme sağlayan çözümler

üzer�nde b�rl�kte çalışır. Arkeon ve �ş ortakları, b�lg� ve uzmanlıklarını yönet�m, ekonom�, teknoloj�, �let�ş�m ve �ş hayatı ps�koloj�s� alanlarında

bütünleşt�rmede öncüdür. Arkeon, yönet�m danışmanlığı h�zmetler� �le en kr�t�k konulara ve fırsatlara odaklanır. Konuları bütünsel olarak ele alır,

der�nlemes�ne �nceler ve müşter�ler�ne uygulanab�l�r çözümler sunar. Günümüzde yaygın olarak görülen yönet�m s�loları arasında sınırları

kaldırıp katılımcı b�r yönet�m tarzını hayata geç�rmeler�ne yardım eder. 

•  Danışmanlarımız b�rb�r�nden farklı sektörler ve �şletmelerde b�zzat uygulayarak ed�nd�kler� global pazar deney�mler� sayes�nde
   d�ğerler�n�n göremed�ğ� püf noktalarını tesp�t ederek �şletmen�ze yaratıcı çözümler sunar.

•  B�rl�kte yapacağımız katılımcı projeler organ�zasyonun arzu ed�len değ�ş�m� yaratması �ç�n b�reyler�n kapas�tes�n� kalıcı olarak
   arttırır ve ek�b�n b�r bütün olarak harekete geçmes�ne katkıda bulunur.

•  Arkeon başarısını müşter�ler�n�n başarısı olarak tanımlar. Arkeon danışmanları müşter�ler�ne üst sev�yede �ht�mam göster�r. Arkeon ve �ş
   ortakları yaptıkları �ş� sever ve projeler� yapmaktan büyük key�f alır. 

İșlevsel Yönetim Danıșmanlığı

Bütünsel, Yalın, Doğal Dönüșüm



Türk�ye’dek� �şletmeler�n yüzde 95’�n� a�le ş�rketler� oluşturuyor. Bu ş�rketler�n ortalama ömrü 25 yıl. A�le ş�rketler�n�n yüzde 30’u �k�nc� kuşağa,

yüzde 12’s� üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa devred�l�yor.

A�le ş�rketler� dünya ekonom�s�nde her geçen gün daha öneml� hale gel�yor. 2025 yılında dünyadak� büyük ş�rketler�n yüzde 40’ını a�le

ş�rketler�n�noluşturması beklen�yor.

Bugünlerde a�le ş�rketler� öneml� �k� zorlu konuyla yüzleş�yor: Ş�rket yönet�m�n�n gelecek nes�llere aktarılması ve kurumsallaşma.

Arkeon, a�le ş�rketler�n�n �ş�n� başarıyla sürdürmes� �ç�n bakış açısını gen�şletmes�, poz�t�f ve çözüm odaklı olması, kaynaklarını �y� yönetmes� ve

yen�l�kler� tak�p ederek kend�n� dönüştürmes�ne destek ver�yor. Arkeon �le çalışan a�le ş�rketler� yönet�m�n� gelecek nes�llere başarılı şek�lde

aktarıyor ve ş�rket�n başarısını devam ett�r�yor.

Aile Șirketleri

Aile Șirketi Yönetiminin Gelecek Nesillere Aktarılması



Danıșmanlık Hizmetleri

Tam Dönüșüm

Pazarlama Stratejisi Kuluçka Programlarıİș Hızlandırıcı Programları

Performans İyileștirmeStrateji
Sonuca odaklı ve kalıcı büyüme
sağlayan kuruma özel çözümler.

Ş�rket c�rolarının arttırılması, kâr oranlarının
�y�leşt�r�lmes� ve hızlı poz�syon almasını sağlamak.

Ekonom�k ve operasyonel temell�
der�n müşter� �ç görü anal�z�.Katal�zör etk�s� yaratacak b�lg� ve network desteğ�

İşletmen�n stratej�k, operasyonel ve
f�nansal �ş yapış yöntemler�n� dönüştürüp
yen� b�r yörüngeye oturtması �ç�n destek. 

Yen� projeler�n gel�ş�m� sırasında koçluk.



Anlamak, Bakıș Açısı Geliștirmek ve Elde Etmek  
Arkeon koçları �le yapacağınız b�re b�r çalışmalar, arzuladığınız hayatı şek�llend�rmen�ze, k�ş�sel ve profesyonel hedefler�n�z� bel�rlemen�ze,

farklı çözüm yollarını keşfetmen�ze, olayları değ�ş�k bakış açılarıyla değerlend�rerek planlarınızı kararlılıkla uygulamanıza yardım eder. 

Koçlarımız danışanlarına günlük yaşantılarında karşılaştıkları yıkıcı güçlükler�n üstes�nden gelmeler� �ç�n profesyonel �ş hayatı ve

koçluk deney�mler�n� sentezleyerek destek olurlar.

Birebir Koçluk

Yönetici Koçluğu:
Koçluk; danışanın gel�şmes�ne, yen� becer�, yetk�nl�k veya davranış gel�şt�rmes�ne, kend�s� �ç�n koyduğu hedeflere ulaşmasına veya b�r

problem�n� çözmes�ne destek olmaktır. Koçluk tavs�ye, terap� yada ps�koloj�k danışmanlık değ�ld�r. Profesyonel çerçevede �lerleyen b�r yol

arkadaşlığıdır (ICF). Bu süreçte yapacağımız n�tel�kl�, şeffaf ve üretken görüşmelerle hayatınızın l�der� olmanızı ve arzuladığınız k�ş�ye

dönüşmen�z� sağlayacak öneml� noktaları, kaynakları ve fırsatları b�rl�kte bulacağız. Arkeon �ş hayatında mutlu çalışanların en öneml�

etkenler�n başında geld�ğ�ne �nanır ve etrafındak� k�ş�ler�n becer�ler�n� gel�şt�rmeye odaklanır.

Temel Program: 90 dak�ka seans, altı ay boyunca ayda b�r kere. 

Yoğun Program: 90 dak�ka seans, üç ay boyunca ayda �k� kere.



Birlikte Gelișmek için İș Birliği

Çoğu yönet�c� günümüzün ağır şartları altında gerekl� olan çev�k yapıya sah�p olmak �ç�n k�ş�sel gel�ş�m�ne ve etrafındak�lerle tecrübe

alış-ver�ş�ne fırsat ve zaman bulamıyor. Oysa k� yönet�c�ler�n çağın zorluklarıyla baş ederken ş�rketler�n� büyütecek �lave becer�ler kazanması,

endüstr�n�n d�nam�kler�n� anlayıp bunlara paralel stratej�ler gel�şt�rmes� gerek�yor. Arkeon, çalışanların ve özell�kle küçük ve orta boyutlu

�şletmeler�n potans�yel�n� sınırlayan sorun ve çözümler�n tartışıldığı atölye çalışmaları düzenl�yor. Bu atölye çalışmalarında,

sektör d�nam�kler� detaylıca �rdelen�p detaylı çözüm öner�ler� ortaya konuyor. 

Atölye Çalıșmaları



Organ�zasyonunuzu Dönüştürün
Ad�zes kurumlara karşılaştıkalrı problemler� ele alıp çözme ve

sonucunda sağlıklı yüksesk perfonmaslı kend� kend�n� yöneten kurumlar

olamlarına destek olmaktadır. Ad�zes Kurumsal Terap�stler�™

tarafından yürütülen dönüşüm projeler� genel olarak dört

adımda �lerlemekted�r:

1.Farkındalık: Ad�zes kavramlarını öğrenme

2.Teşh�s: Syndag® der�nlemes�ne yürütülen hızlı tempolu, son

derece etk�leş�ml� 3 günlük teşh�s atölyes�d�r.

3. Planlama: Syndag'ın çıktıları, kurumsal yaşam döngüsünün

opt�mum aşaması olan ‘OLGUNLUK’ safasına olan yolculuk

adımlarınplanlanmasıdır.

4. Dönüşüm:Kurum �le b�rl�kte hareket planını müzakere

ed�p b�rl�kte uygulama aşamasıdır.

Kurumsal dönüşüm projeler�nde aşağıdak� sorunlar ele alınarak

çözüme ulaştırılır.

Kurumu olgunlaştırma evres�ne get�rmek

Karlılığı ve büyümey� hızlandırmak

Pazar payını artırmak

Kurum kültürünü değ�şt�rmek

Üst yönet�m ek�b�n� güçlend�rmek

B�rleşme ve devralma süreçler�n� desteklemek, yönetmek

A�le ş�rketler�nde kurucular, yönet�m kurulu üyeler� ve a�le üyeler� arasındak�

�l�şk�ler� yapıcı olarak gel�şt�mek
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Çözüm Ortaklarımız
Ad�zes Instute Worldw�de /  Kurumsal Koçluk

Al� Buğday / İş Gel�şt�rme

Alpha Survey A.Ş./ Marka Standartları ve İç Denet�m (Otomot�v)

Asena Yalınız / İK ve Akadem�

Çağan Akadem� / K�tap & Belgesel Tasarımı; Sahne, İlet�ş�m Eğ�t�mler�

Çet�n Kolukısa / Eğ�t�m, S�gorta

Erhan Tuncay / KVKK, S�gorta

FLOW Coach�ng Internat�onal / Koçluk 

FLOW Leadersh�p Inst�tute / Eğ�t�m

Hakan D.Perdec� / Tekn�k Eğ�t�m

Hakan Kaplan / Proje ve Süreç Yönet�m�

Kar Yapım Ltd. /  E-t�caret, E-pazarlama, İlet�ş�m, Promosyon

Nurett�n Çolak /  Tekn�k Eğ�t�m, Tekn�k Belge ve Homologasyon (Otomot�v)

Osman Kaya / Eğ�t�m

Seovseo.net / SEO

Serenas A.Ş./ Kongre ve Etk�nl�k Organ�zasyonları

Solo Enst�tü/ Ac�l Durum Yönet�m�, İş Sürekl�l�ğ� Yönet�m� ve R�sk Anal�z�



Kanlıca Mahallesi, Hacı Muhittin Sokak Kardeşler Apt. No:48/1 34810
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ARKEON DANIŞMANLIK L.T.D
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