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DILE GETIRME
Doğru Olanı Yapmak - Gerçekleştirdiğimiz her işte
en yüksek etik standartlarına bağlı kalacağımıza söz
veriyoruz. Doğruluk ve dürüstlüğün sektörümüzün
temel taşı olan güveni beslediğine inanıyoruz. Faaliyette
bulunduğumuz ülkelerdeki kanunlara ve ABD yasalarına
riayet ediyoruz. İyi vatandaşlar olmaya uğraşıyor ve
eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniyoruz.
Saygı Gösterin - Ticari bir kuruluş olarak başarımızın
çalışanlarımızın yetenekleri, becerileri, uzmanlıkları
ile birbiriyle kaynaşmış bir ekip halinde hareket
etme kabiliyetimize dayalı olduğunun farkındayız.
Bünyemizdeki kültürel farklılığın değerini biliyor ve
iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve
etkileşimde bulunduğumuz herkese saygı göstermenin
ticaretteki tüm üretken, pozitif ilişkilerin ayrılmaz bir
unsuru olduğuna inanıyoruz.
Mükemmeliyetçi Olmak - Müşterilerimizin bize
duyduğu güvenin ve misyonlarımızın önemini anlıyoruz.
Bunu aklımızda tutarak sektörümüzdeki her dalda
mükemmele ulaşmaya ve her güçlüğe başarma
azmiyle yaklaşmaya çabalıyoruz. Bireysel olarak en
yüksek başarı düzeyine erişmeye çalışmakla kalmıyor,
ekip arkadaşlarımızın da en yüksek başarı seviyelerini
yakalamalarına yardım etmeye uğraşıyoruz.

KAPSAYICI VE KÜLTÜREL
FARKLILIKLARA SAYGILI OLMA SÖZÜ
Kültür farklılıklarına saygı göstermek ve kapsayıcı
olmak hem şirket kültürümüzün temeli hem de
"Doğru Olanı Yapın, Saygı Gösterin ve Mükemmeliyetçi
Olun" unsurlarından oluşan değerlerimizin bir
aynasıdır. Lockheed Martin çalışanlarımızın benzersiz
yeteneklerine ve tecrübelerine dayanarak yenilikçi,
makul fiyatlı çözümler ve müşterilere eşi bulunmaz
değer sunmaya söz veriyor.

Sayın Eğitim Lideri,
2021 Etik Farkındalık Eğitimine rehberlik ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz.
Lider liderliğindeki oturumlar, tüm etik programımızın temel taşıdır.
Amacımız, bu oturumlara liderlik yapılmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda
oturumların katılımcılar için ilgi çekici ve düşündürücü olmasını sağlamaktır.
Çalışanlarımızın karşılaştığı sorunlarla hakkında güncel ve konuyla ilgili
örnek senaryoları sunmaya çalışıyoruz ve karşılaştığımız birçok kararın farklı
seçenekler sunduğunun farkındayız. Bu yıl iş yerinde saygı ve nezaketle
yeniden bütünleşiyoruz, özellikle işbirliği araçları ve ırk temelli tacize
odaklanıyoruz. Ayrıca opioid bağımlılığı gibi ağır kişisel krizlerle karşılaşan
çalışanlarla nasıl başa çıkılacağını da ele alıyoruz.
Değerlerimizi Dile Getirme (VOV) Teknikleri eyleme geçmek için ihtiyaç
duyduğumuz stratejiyi geliştirmede bize her zaman yardım eden güçlü
araçlardır. Bir eğitim lideri olarak, göreviniz, verilen sorular üzerine esaslı
tartışmalar başlatmak ve grubu iş yerinde karşılaşılan etik ikilemlerle etkili şekildi
başa çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz becerileri kullanmaya teşvik etmektir.
Eğitimimizin bu 2021 baskısında, her senaryo için ekrandaki bir sunucu,
önemli konulara odaklanan her bir video senaryosunda arka plan bilgileriyle
sahneyi belirliyor. Ardından sunucu liderlik yapacağınız tartışmayı tanıtacak.
Tartışma, karakterlerin yapması gerekenlere bakılarak başlıyor. Bu sorunun
cevabı oldukça açık olacaktır. Ancak, temel mesele, neden doğru şeyi yapmayı
seçmediklerini keşfetmektir. Onları engelleyen şey ne ve bu engelleri aşmak
için ne yapabilirler? Sizden grubunuza şu soruyu sormanızı rica ediyoruz: Bu
durumda olsaydık her birimiz ne yapardık?
Sizi biraz zaman ayırıp bu kılavuzu okuyarak VOV Teknikleri üzerine yürütülecek
tartışmaların nasıl kolaylaştırılacağını öğrenmeye davet ediyorum.
Çalışanlar için örnek teşkil etmek kadar önemli şey yoktur. Çalışanlarımıza
eylemde bulunmakla yükümlü oldukları fikrini aşılamak, faaliyet
gösterdiğimiz durmadan değişen, dinamik dünyada başarılı olmamız için
ihtiyaç duyduğumuz kültürün inşasının özünde yer alır.
Etik Farkındalık Eğitimini desteklediğiniz ve Değerlerimizi Dile Getirme
konusunda personelimize öncülük ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

Leo S. Mackay Jr.
Kıdemli Başkan Yardımcısı,
Etik ve Kurumsal Güvence
i
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2021’deki Yenilikler
Bu eğitimin çekirdeğinde VOV Tekniklerinin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı yatmaktadır
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Tüm video senaryoları, COVID kısıtlamaları
uygulanmadan önce 2020 yılının Ocak ayında çekildi
ya da video prodüksiyonuna ilişkin COVID önlem
kılavuzuna uygun olarak filme alındı.

Odak noktası, karakterlerin harekete geçip geçmemeye karar vermesi
gereken kilit karar noktalarıdır.
2021 için Yeni Format
Kurulum
• Doğrudan Skype üzerinden video yayını yapmak için yeni prosedür.
• Ekrandaki “sunucu” her senaryo için sahneyi belirliyor ve sonrasında açılış
bölümünün ardından grup tartışmasına götüren tartışma sorularını ileri sürüyor.
Tartışma
• Duruma göre, karakterlerin her biri ne yapmalıdır?
(kolay kurallar/politika sorusu)
• Onları doğruyu yapmaktan alıkoyan şey ne olabilir?
(gerekçeleri ve mazeretleri tanımlamak)
• Onları engelleyen şeyin üstesinden nasıl gelebilirler?
Kapanış Videosu
• Karakterler neler olduğu hakkında kısa bir brifinge katılır ve çalışanların
sormak isteyebileceği, ancak tereddüt edebileceği türde sorular sorar.
• Kıdemli Lockheed Martin Yöneticileri, değerleri dile getirmenin bu durum için
neden bu kadar kritik önem taşıdığına dair kısa bir tartışma ile bölümü kapatır.
Liderlerden ne beklenir
• Bu yıl liderler, 60 dakikalık oturumda tartışmak üzere altı senaryodan iki ya
da üçünü seçecektir.
• Liderlerden kendi oturumlarında kullanacakları senaryoları seçmeden önce,
Lider Kılavuzu'nu incelemeleri ve altı senaryonun tamamını izlemeleri beklenir.
• Irk ayrımcılığı ve taciz ile işbirliği araçlarının kötüye kullanılmasını ele alan
Senaryo 5, tüm EAT derslerinde zorunludur.
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Dersinizi ve Senaryoların Temalarını Planlama
Oturuma girmeden önce, bu bölümü okumanız tavsiye edilir

“Etik açıdan sorgulanabilir davranış için verilen tipik bahaneleri
önceden tahmin edin ve karşı savları belirleyin. Bu bahaneler
öngörülebilir ve gerekçeli yanıtlara karşı savunmasızdır.”
— Mary Gentile
Her senaryoda, bir veya daha fazla karakter kilit bir karar noktasındadır. Değerlerimizi
Dile Getirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak doğru kararı vermelerine yardımcı
olacaktır. Oturuma girmeden önce, bu teknikleri öğrenmekten sorumlusunuz.
– Sorular Sorun
– Bilgi Edinin

– Çevrenizdekilerle Konuşun
– Meseleye Başka Bir Pencereden Bakın

Bu tekniklere dair açıklamalar bu kılavuzun 18. sayfasında yer almaktadır. Ayrıca,
senaryolar tartışılırken katılımcılar tarafından kullanılması için yazdırılabilir bir
referans sayfasının bağlantısı da verilmiştir.

Tanıyın - Eğitim verdiğiniz gruptan sorumlu Etik Yetkilisini tanıyın. 34. sayfadaki
kapanış mesajı için buna ihtiyacınız olacak. Adlarını Kurumsal Personel
Rehberinde bulabilirsiniz; unutmayın, farklı bölgelerdeki çalışanlara farklı
yetkililer bakabilir.
Saptayın - Kaç kişiyi eğitmekten sorumlu olduğunuzu saptayın ve gruplara
göre yeterince ders koyun. Eğitimin dar veya geniş gruplar için nasıl en etkili
olabileceğini göz önünde bulundurun.
Gönderin - Katılımcılara olabildiğince erkenden ders saatini ve yerini içeren
bir toplantı duyurusu yollayın. Bir dersin en az bir saat sürmesi beklenir. Derse
harcanan zaman için nasıl kayıt yapılacağına dair yönlendirici bilgi verin.
Ekleyin - https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://
www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html adreslerindeki Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri ve
Değerlerimiz pdf dosyalarını toplantı bildiriminize ekleyin.
Belirleyin - Yüz yüze ders planlamadan önce tesisinizdeki güncel COVID
kısıtlamalarını ve parametrelerini belirleyin.
Ayırtın - Kısmen ya da tamamen yüz yüze bir ders yapıyorsanız, internet bağlantısı
olan ve rahatça oturmak için yeterli sayıda masa ve sandalye bulunan bir odayı
derse tahsis ettirin. Odadaki donanımları ve bağlantıları önceden test edin.

Değerlerimizi Dile Getirme programının temel amacı sorunlu meseleleri tespit edip
araştırma ve dile getirme tekniklerini kullanarak kural ihlallerini daha meydana
gelmeden önleme kabiliyetini kazandırmaktır; bu mümkün olmadığında ise,
mutlaka İhlalleri Bildirmeliyiz. Kullanmanız için 20. ila 31. sayfalardaki senaryo
özetlerinde tartışma konuları verilmiştir.
Bir saatlik dersiniz boyunca 2 ya da 3 senaryoya yetecek kadar süreniz olacaktır.

Aşina olun - Bu Lider Kılavuzundaki özetleri okuyarak ve videoların her birini
seyrederek senaryolar hakkında kabaca bilgi sahibi olun. Her videoyu izledikten
sonra, dersinizde tartışacağınız senaryoları seçin. Not: Senaryo 5, tüm derslerde
zorunludur.
Unutmayın, Senaryoların Özetleri tartışma kılavuzlarıdır ve kesin doğru yanıt
olmaları amaçlanmamıştır.

SENARYO 1 - SADECE BIR PARÇA NUMARASI? (7:54)*
Kayıtlarda Sahtecilik; Liderlik Kişilerarası Beceriler; Müşteri İlişkileri
Yöneticinin Kapanış Konuşması - Rod McLean, Başkan Yardımcısı ve Havacılık ve
Denizcilik Görevleri Genel Müdürü
SENARYO 2 – İŞ YERINDE OPIOID (8:05)
Uyuşturucusuz İş yeri; İtham Uygulamaları; Gizlilik
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Dean Acosta, Kıdemli Başkan Yardımcısı, İletişim
SENARYO 3 – ONUR NIŞANESI? (8:23)
Güvenlik, Programın Bütünlüğü, Müşteri İlişkileri
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Paul Lemmo, Başkan, Sikorsky

*Birleşmiş Bölüm 1 ve 2 videolarının toplam uzunluğu

Skype kullanıyorsanız EAT internet sitesinden senaryo dosyalarının PowerPoint
sürümlerini indirin ve Outlook toplantınız takvimlere gönderildikten sonra
bunları Skype toplantısına yükleyin. (12. sayfaya bakınız).
Yazdırın - Kendiniz için kullanacağınız Senaryo Özetlerinin yazılı çıktılarını ve
Ek Kaynaklar sayfasını. Bu kaynakları elinizin altında bulundurmak tartışmaya
yardımcı olacaktır.
SENARYOLARIN
TEMALARI

SENARYOLARIN TEMALARI

Bu senaryolarda işlenen VOV Teknikleri çalışanların benzer durumlarda neler
yapabileceklerini temsil eder. Kendi değerlerini daha etkili şekilde dile getirmede
yararlı olabilecek yegane VOV Tekniği veya yaklaşımı olma niyeti güdülmemiştir.

SENARYO 4 - GÜVEN AMA DOĞRULA (7:31)
Çıkar Çatışmaları; İş İkramları; Liderlik Kişilerarası Beceriler;
Gider Raporlama Yolsuzluğu
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Ken Possenriede, Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Direktörü
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Derse başlamadan önce, atılacak temel adımlar aşağıda sıralanmaktadır

SENARYO 5 – SADECE GEVŞE (10:07) (ZORUNLU SENARYO)
Irk Ayrımcılığı ve Taciz; İşbirliği Araçlarının Kötüye Kullanılması;
Liderliğin Harekete Geçmemesi, İtham Uygulamaları
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Yvonne Hodge, Kurumsal İş Dönüşümü Kıdemli
Başkan Yardımcısı
SENARYO 6 – BURADA ÇATIŞMA YOK (8:15)
Hassas Bilgiler; Çıkar Çatışmaları
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Tim Cahill, Küresel İş Geliştirme Kıdemli Başkan
Yardımcısı

Tüm video senaryoları, COVID kısıtlamaları uygulanmadan önce 2020 yılının
Ocak ayında çekildi ya da video prodüksiyonuna ilişkin COVID önlem kılavuzuna
uygun olarak filme alındı.
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Bu yıl iki veya üç senaryo tartışmasına yol göstereceksiniz. Video senaryoları 7,5
ile 10 dakika arasındadır. Her senaryonun süresi için 4. ve 5. sayfalara bakın. Bazı
senaryolarda tartışmalarınız, ayrılan 8 dakikanın ötesine geçebilir. Takdir yetkinizi
kullanarak üçüncü bir senaryoya geçin veya iki senaryonun tartışmasını genişletin.

DERS AKIŞI: 60 Dakika

Yerleşme

CEO’nun
Açılış
Mesajı

Talimatlar
ve VOV
Hakkında
Özet

2 Dakika

3 Dakika

2 Dakika

Dersi Toparlama

2 ila 3 Senaryo
48 Dakika

Tamamen
yüz yüze bir ders
mi yöneteceksiniz?
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Sayfa 8

HAYIR

Tamamen
sırasında Zoom
kullanacak
mısınız?

EVET

Bkz. "Zoom
Dersleri
Yönetme"
Sayfa 10

HAYIR

Değerlerimizi Dile
Getirme
Tartışması

Tamamen
sırasında Skype
kullanacak
mısınız?
HAYIR

Alternatif
Formatlar*

Kapanış
Videosu

Bkz. "Yüz
Yüze Dersleri
Yönetme"

EVET

5 Dakika

SENARYO ÜZERINE TARTIŞMA

Kurulum
Videosu

Özel ders formatınızı seçmek için
bu akış şemasını kullanın:

Toparlama
Tartışması

EVET

Bkz. "Zoom
Dersleri
Yönetme"
Sayfa 12

Ders türlerinin ayrıntılı talimat sayfaları,
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html
adresindeki EAT web sitesinde mevcuttur.

*Bu yöntemler dersinize uygun değilse lütfen alternatif sunum ve hazırlama
kaynaklarını tartışmak için Etik Yetkiliniz ile iletişime geçin.
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Yüz Yüze Dersleri Hazırlama
Dersinizi Hazırlama

Dersi İlerletme

Yüz yüze dersler için bilgisayarınızın, hem web oynatıcısından video akışı
sağlamak için internete hem de görüntülemek için bir monitöre bağlı
olduğundan emin olmalısınız.

Tıklayın - İlk videoyu oynatmak için ana menüde “Giriş” yazan kısmı seçin.

İnternet bağlantısı olmadan bir ders yönetiyorsanız ders öncesinde https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://www.lockheedmartin.
com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.
html adreslerindeki EAT web sitesinden senaryoları indirip bunları yerel
sürücünüzden başlatmanız gerekmektedir.

Senaryo Seçin - Giriş videosu bittikten sonra, ekranın üst kısmında yer alan
menü çubuğundaki “Senaryo Menüsü” ögesine veya video penceresinin
altındaki bağlantıya tıklayarak Senaryo Menüsüne gidin. Tartışmak istediğiniz
ilk senaryoyu seçin.

Yerleşme
Sağlayın - Eğitime katıldıkları için nasıl zaman kaydı yapılacağına ve eğitimi
tamamladıklarını nasıl bildireceklerine dair aydınlatıcı bilgiler verin.
Başlatın - Değerlerimizi Dile Getirmek Çevrimiçi Eğitimi web oynatıcıyı,
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html adreslerindeki EAT web sitesinden başlatın ve odadaki
katılımcılara yansıtıldığından emin olun.
Seçin - Çevrimiçi eğitimin Ana Menüsünde “Dil” ayarını tıklayarak isteniyorsa
İngilizce dışında bir dil seçin. Not: Çevrilen metni görüntülemek için alt yazı
yerleştirme kullanılmalıdır.

Oynatın - Jim Taiclet'ın mesajını, dersi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini
özetleyen Giriş videosu bölümünü gösterin.

Senaryoyu oynatın. Video sona erdiğinde sorular otomatik olarak
görüntülenmiyorsa Tartışma sorularını görüntülemek için videonun üzerindeki
"Tartışma" bağlantısını tıklayabilirsiniz.
Tartışma
Katılın - Ekrandaki sorular üzerine bir grup tartışmasına katılın.
Teşvik Edin - Katılımcıları sohbet işlevinde soru sormaya veya yorum yapmaya
teşvik edin.
Bölüm 2 Video
Tıklayın - Tartışma sorularının altında yer alan “Devam” bağlantısını ve
ardından, Oynat simgesini seçerek videonun İkinci Bölümünü görüntüleyin.
Toparlayın - Lockheed Martin bünyesinde bu senaryonun nasıl meydana
gelebileceğini katılımcılara sorarak, senaryo özetleri (20.-31. sayfalar) ile 32.
sayfadaki ek bilgileri vererek ve bağlamı açıklayarak tartışmayı toparlayın.
Geri dönün - Senaryo Menüsüne geri gidin.
Tekrarlayın - Sonraki senaryoyu tartışmak için bu işlemi tekrarlayın.
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Zoom Dersleri Yönetme
Katılımcıların bir kısmı veya tamamı sanal olarak katılıyorsa ve bir Zoom toplantısı
oluşturma ya da talep etme erişiminiz varsa bu seçenek önerilir. Toplantı
planlandığında liderin, eğitimi yönetmek için tek yapması gereken, tarayıcı
üzerinden çevrimiçi eğitime erişmektir. Video ve ses, Zoom toplantısındaki tüm
katılımcılara iletilecektir.
Toplantıya Davet
• Katılımcılara bir Zoom toplantı isteği gönderin.
• Davetiyeye, Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri pdf dosyalarını ekleyin.
Dosya, https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html adresinde mevcuttur.
• Katılımcılarınızdan, toplantıdan önce ekleri indirmelerini isteyin.
Yerleşme
Açın - Web oynatıcıyı açın.
Ekran Paylaşımı – Ekranın altındaki yeşil renkli "Ekranı Paylaş" düğmesini
tıklayarak web oynatıcı ekranınızı paylaşın. Gösterilecek ekranı (uygulamayı
değil) seçerken, hem "Sesi paylaş" düğmesini hem de pencerenin altındaki
"Video klip için optimize et" düğmesini işaretleyin.
Video ara belleği arttıkça katılımcıların ekran çözünürlüğü de artacaktır.

Ses ve Görüntü Kontrolü - Hazır olduğunuzda, sohbetteki katılımcılardan
Zoom uygulamasının çalıştığını onaylamasını isteyin. Bir katılımcı duyamıyorsa
veya duyulmuyorsa toplantıya telefonlarından katılmalarını ya da https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya https://www.lockheedmartin.
com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html
adreslerinden web oynatıcıyı açmalarını tavsiye edin.

Dersi İlerletme
Tıklayın - İlk videoyu oynatmak için ana menüde “Giriş” yazan kısmı seçin.
Oynatın - Jim Taiclet'ın mesajını, dersi ve Değerlerimizi Dile Getirme
Tekniklerini özetleyen Giriş videosu bölümünü gösterin.
Senaryo Seçin - Giriş videosu bittikten sonra, ekranın üst kısmında yer alan
menü çubuğundaki “Senaryo Menüsü” ögesine veya video penceresinin
altındaki bağlantıya tıklayarak Senaryo Menüsüne gidin. Tartışmak
istediğiniz ilk senaryoyu seçin.
Senaryoyu oynatın. Video sona erdiğinde sorular otomatik olarak
görüntülenmiyorsa Tartışma sorularını görüntülemek için videonun
üzerindeki "Tartışma" bağlantısını tıklayabilirsiniz.
Tartışma
Katılın - Ekrandaki sorular üzerine bir grup tartışmasına katılın.
Teşvik Edin - Katılımcıları sohbet işlevinde soru sormaya veya yorum
yapmaya teşvik edin.
Bölüm 2 Video
Tıklayın - Tartışma sorularının altında yer alan “Devam” bağlantısını ve
ardından, Oynat simgesini seçerek videonun İkinci Bölümünü görüntüleyin.
Toparlayın - Lockheed Martin bünyesinde bu senaryonun nasıl meydana
gelebileceğini katılımcılara sorarak, senaryo özetleri (20.-31. sayfalar) ile 32.
sayfadaki ek bilgileri vererek ve bağlamı açıklayarak tartışmayı toparlayın.
Geri dönün - Senaryo Menüsüne geri gidin.
Tekrarlayın - Sonraki senaryoları tartışmak için bu işlemi tekrarlayın.

Sağlayın - Eğitime katıldıkları için nasıl zaman kaydı yapılacağına ve eğitimi
tamamladıklarını nasıl bildireceklerine dair aydınlatıcı bilgiler verin.
Seçin - Çevrimiçi eğitimin Ana Menüsünde “Dil” ayarını tıklayarak isteniyorsa
İngilizce dışında bir dil seçin.
Hazırlanın - İlk videoyu seyretmeye hazır olun.
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Skype Dersleri Yönetme
Dersinizi yönetmek için Skype kullanmanın iki yolu mevcut.
1. Seçenekte, EAT web sitesinde bulunan PowerPoint sunumlarını kullanarak videoyu
Skype derslerinde daha yüksek çözünürlükte izlemek artık mümkün. Ancak, derse
önceden hazırlanmak için birkaç dakikanızı ayırmanız gerekecektir.
2. Seçenekte, tüm katılımcılar aynı anda seslerini kapatır ve videoları web
oynatıcısında kendi internet bağlantılarıyla görüntüler.

4Skype toplantısı penceresinde, "İçeriği
Paylaş" düğmesini tıklayın ve "PowerPoint
Dosyalarını Paylaş..." ögesini seçin. Daha
önce indirmiş olduğunuz .ppt dosyalarını
seçin ve "Aç" düğmesini tıklayın. Bu
işlem, dosyaları toplantı etkinlik alanına
yükleyecektir.

PowerPoint destelerini daha önce indirmediyseniz PowerPoint
destelerini indirip sonrasında toplantı sırasında bunları Skype'a
yüklemeye çalışırsanız dersi tamamlamak için zamanınız
kalmayacağından lütfen 2. Seçeneği kullanın.

Seçenek 1 – Skype içinde Videodan Sunum Yapma
Hazırlık

4İçeriğin yüklendiğinden emin olmak için
"İçeriği Yönet" bağlantısını tıklayın.

Etik Farkındalık Eğitimi Skype Dersine Hazırlanma
Bu hazırlıklar, eğitmen veya eğitmen adına toplantıyı planlayan herhangi biri
tarafından yapılabilir.
Bu adımlar, toplantı bildirimi oluşturulduktan sonra herhangi bir zamanda,
hatta dersinizden günler veya haftalar önce
gerçekleştirilmelidir.
4https://ethics.corp.lmco.com/
Awareness_Training veya https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training-resources.
html adresindeki EAT sayfasından sunmak
istediğiniz senaryolar için Giriş sunumunu ve
.ppt dosyalarını yerel bilgisayarınıza indirin.
Senaryolar, İngilizce, İspanyolca, Fransızca,
Lehçe ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

6Daha önce katılımcılara göndermiş olduğunuz toplantı bildiriminden “Skype
Toplantısına Katıl” bağlantısını tıklayın.

4Skype toplantısını kapatın.
Zamanı geldiğinde toplantıyı
yapmaya artık hazırsınız.

https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training-resources.html

Kafanız mı karıştı? Etik Yetkiliniz
ile iletişime geçin

1
Sisteminiz içerik paylaşımına izin vermiyorsa lütfen Etik Farkındalık Eğitimi Web Sitesinden
Alternatif Skype Talimatlarını indirin.
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Dersi İlerletme

Skype Dersi İpuçları

PowerPoint destelerini daha önce indirmediyseniz
PowerPoint destelerini indirip sonrasında toplantı
sırasında bunları Skype'a yüklemeye çalışırsanız
dersi tamamlamak için zamanınız
kalmayacağından lütfen 2. Seçeneği kullanın.

• PowerPoint dosyalarını toplantıya önceden yüklemek, toplantınız yapılırken
büyük zaman kazandıracaktır.

• Her zamanki gibi Skype toplantısını açın ve
katılın. "İçeriği Paylaş" düğmesini tıklayın ve "İçeriği Yönet" ögesini seçin. Bu
işlem, önceden yüklemiş olduğunuz sunumları gösterecektir.
• Ses ve Görüntü Kontrolü - Hazır olduğunuzda, her katılımcıdan sunumu
görebildiklerini ve başlamaya hazır olduklarını sohbet kısmından
onaylamalarını isteyin.

• Bir videoyu oynattığınızda, siz dahil herkes otomatik olarak sessize alınacaktır.
Tartışma ekranları için herkese seslerini açmaları gerektiğini mutlaka söyleyin.
• Skype toplantısını tam ekran çalıştırmanız gerekmiyor. Skype toplantısı
ekranınızda tam ekran olmasa bile, katılımcıların Skype toplantısında tam ekran
olarak sunulacaktır. Bu, isterseniz Lider Kılavuzunu aynı anda açmanızı sağlar.
• PowerPoint destelerini daha önce indirmediyseniz PowerPoint destelerini
indirip sonrasında toplantı sırasında bunları Skype'a yüklemeye çalışırsanız dersi
tamamlamak için zamanınız kalmayacağından lütfen 2. Seçeneği kullanın.

• Eğitime katıldıkları için nasıl zaman kaydı yapılacağına ve eğitimi
tamamladıklarını nasıl bildireceklerine dair aydınlatıcı bilgiler verin.
• Giriş sunumunu tıklayın. Dosya yüklenecek ve Jim Taiclet'ın mesajını, dersi ve
Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini özetleyen video bölümü oynayacak.
• Altyazılar - Altyazılar, video oynatma çubuğunun
sağ ucundaki ses kontrolünün yanında bulunan
kare simgeye tıklanarak görüntülenebilir.
• Ekranın altındaki kaydırma oklarını kullanarak
sunumda gezinin.
• Açılış videosunu oynatın. Video sona erdiğinde,
Tartışma sorularını görüntülemek için sonraki
slayta tıklayın.
Tartışma
Katılın - Ekrandaki soruları temel alarak Değerlerimizi Dile Getirme tartışmasını
bir grup halinde yürütün.
Teşvik Edin - Katılımcıları Skype sohbet penceresinde soru sormaya veya
yorum yapmaya teşvik edin. Sohbetteki yorumların siz veya başka bir ekip
üyesi tarafından ele alınmasını sağlayın.
Sonraki slayta tıklayın ve Kapanış Videosunu görüntüleyin.
Her sunumun sonuna geldiğinizde, Lockheed Martin bünyesinde bu
senaryonun nasıl meydana gelebileceğini katılımcılara sorarak, senaryo
özetleri ile Ek Kaynaklar sayfasını (sayfa 32) vererek ve bağlamı açıklayarak
tartışmayı Toparlayın.
Seçtiğiniz senaryoları tamamlayana kadar "İçeriği Paylaş" düğmesini, "İçeriği
Yönet" ögesini Tıklayın ve sonraki sunumu seçin.
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Skype Dersleri Yönetme
Seçenek 2 – Koordine kişisel video izleme
Bu, sanal ekiplerin birkaç yıldır kullandığı ve tüm katılımcıların videoları web
oynatıcısında kendi internet bağlantılarıyla görüntülediği yöntemdir.
Toplantıya Davet
Katılımcılara bir Skype toplantı isteği gönderin.
Davete Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri pdf dosyasını ekleyin. Dosya,
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness Training veya https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html adresinde mevcuttur.
Dersi Yönetme
Ekran Paylaşımı – Web oynatıcı açıkken, katılımcılara web oynatıcılarını
nerede başlatacaklarını göstermek için ekranınızı paylaşın. https://ethics.corp.
lmco.com/Awareness Training veya https://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html adresindeki web
oynatıcısı bağlantısını sohbete gönderin.
Ses ve Görüntü Kontrolü - Hazır olduğunuzda, her katılımcıdan Skype
uygulamalarının çalıştığını, web oynatıcılarının açık olduğunu ve başlamaya
hazır olduklarını sohbet kısmından onaylamalarını isteyin.
Bir katılımcı duyamıyorsa veya duyulmuyorsa toplantıya telefonlarından
katılmalarını tavsiye edin.
Sağlayın - Eğitime katıldıkları için nasıl zaman kaydı yapılacağına ve eğitimi
tamamladıklarını nasıl bildireceklerine dair aydınlatıcı bilgiler verin.
Seçin - Çevrimiçi eğitimin Ana Menüsünde “Dil” ayarını tıklayarak isteniyorsa
İngilizce dışında bir dil seçin ve katılımcılardan da aynı şeyi yapmalarını isteyin.
Başlarken
Katılımcılara Tıklamalarını Söyleyin - İlk videoyu oynatmak için ana menüde
“Giriş” yazan kısmı tıklasınlar. Hepinizin aynı anda başlayabilmesi için videonun
ne zaman oynatılacağını koordine edin. Ayrıca, mutlaka, video oynarken
katılımcılardan telefonlarını sessize almalarını isteyin.
Oynatın - Jim Taiclet'ın mesajını, dersi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini
özetleyen video bölümünü gösterin.

Senaryo Seçin – Giriş videosu
bittikten sonra tartışmak istediğiniz
ilk senaryoyu seçin. Katılımcılara,
ekranın üst kısmında yer alan menü
çubuğundaki “Senaryo Menüsü”
ögesine veya video penceresinin
altındaki bağlantıya tıklayarak Senaryo
Menüsüne gitmelerini söyleyin. Sanal
katılımcılar ile koordineli hareket
edin. İlk videoyu oynatmak için “Bu
Senaryoyu Oynat” seçeneğine tıklayın.
Senaryoyu oynatın. Video bitince, tartışma sorularını görüntülemek için
videonun altında yer alan “Tartışma” bağlantısına tıklamanız istenebilir.
Tartışma
Katılın - Ekrandaki sorular üzerine bir
grup tartışmasına katılın.
Teşvik Edin - Katılımcıları sohbet
özelliğinde soru sormaya veya yorum
yapmaya teşvik edin.
Skype penceresindeki çağrı katılımcı
listesine bakın ve katılmayan kişileri
görüşlerini sunmaya teşvik edin.
Bölüm 2 Video
Hazırlanın - Kapanış videosunu seyretmeye hazır olun. Hepinizin aynı
anda başlayabilmesi için videonun ne zaman oynatılacağını koordine edin.
Katılımcılara, video oynarken telefonlarını sessize almalarını hatırlatın.
Tıklayın - Tartışma sorularının altında yer alan “Devam” bağlantısını ve
ardından, Oynat simgesini seçerek videonun İkinci Bölümünü görüntüleyin.
Toparlayın - Lockheed Martin bünyesinde bu senaryonun nasıl meydana
gelebileceğini katılımcılara sorarak, senaryo özetleri ile Ek Kaynaklar sayfasını
(sayfa 32) vererek ve bağlamı açıklayarak tartışmayı toparlayın.
Geri dönün - Senaryo Menüsüne geri gidin.
Ek senaryoları tartışmak için bu işlemi tekrarlayın.
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Değerlerimizi
Dile Getirme
Teknikleri
Değerlerimizi Dile Getirme
(VOV) Teknikleri zorlu
meseleler ve çatışmalarla
başa çıkmak için güçlü ilk
adımdır. Değerleri etkili
şekilde dile getirmek
için, eyleme geçmeden
önce durup neyin doğru
yaklaşım olduğunu
düşünmeliyiz.
Değerlerimizi etkili bir
şekilde dile getirmek,
ahlaki çöküntüleri daha
meydana gelmeden
önlerken yenilikçi,
kültürel bakımdan
kapsayıcı ve üretken bir
çalışma ortamı oluşturup
ve sürdürebileceğimiz
anlamına gelir.
Kendi değerlerinizi etkili
şekilde dile getirebilmek
için bu Teknikleri kullanın.
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KENDI IÇ
GÜDÜLERINIZI
ANLAYIN
• Neden haklı
olduğumu
düşünüyorum?
• Bilgi almak için mi
yoksa karşı tarafa
üstün gelmek için mi
soru soruyorum?
• Kime, ne tür sorular
sormalıyım?
• Peki, beni rahatsız
eden şu durum ne
olacak?
Kendinize veya
başkalarına soru
sorduğunuz zaman,
haklı olduğunuzu veya
söz konusu mesele
hakkında her şeyi
bildiğinizi varsaymayın.
Bilgi veren ve
tartışmaya katılan
herkesin mevcut
mesele hakkında daha
net ve eksiksiz bir resim
elde etmesine yardım
eden sorular sorun.
Bu şekilde soru sormak,
meseleyi çözüme
bağlayabilecek bir
biçimde durumu
anlamanıza yardım
edebilir. Bunun yanı
sıra, soruna karışmış
öteki kişinin kendi
davranışını gözden
geçirmesine yol açabilir.

VERILERINIZIN
DOĞRULUĞUNDAN
EMIN OLUN

SIRF KENDI
DÜŞÜNCELERINIZE
KAPILMAYIN

BÜYÜK
RESMI
GÖRÜN

• Gereken ilgili tüm
bilgiye sahip miyim?

• Başımdan geçenleri
kime anlatabilirim?

• Fazla düşünmeden
sonuca varıyor olabilir
miyim?

• Aldığım tavrı nasıl
prova edebilirim?

• Hepimizin hemfikir
olabileceği şeyler
neler?

• Hedef kitlem üzerinde
hangi tür veri daha
etkili olabilir?
• Neyin objektif
gerçek, neyin subjektif
varsayım olduğunu
nasıl biliyorum?
Eyleme geçmeden
önce, durup soluklanın
ve ardından, durumu
değerlendirin.
Varsayımlarınızı gözden
geçirin ve ardından,
gerçeğe dayanan
veriler ve mantıkla
pozisyonunuzu
destekleyin.
Karşıdaki kişinin
verdiğiniz bilgiyi zaten
bildiğini veya verdiğiniz
bilgiyi umursamadığını
varsaymayın. Katılmasanız
bile, karşıdaki kişinin bakış
açısını anlayın. Verdiğiniz
bilgilerin nasıl farklı bir
sonuca veya yargıya yol
açabileceğini açıklayın.
Gerçeğe dayalı bilgilerle
değerlerinizi dile
getirerek, lüzumsuz
duygusal tartışmalardan
kaçınırsınız. Bu tür
tartışmalar karşıdaki
kişinin savunmaya
çekilmesine neden olabilir.

• Ne tür itirazlarla
karşılaşabilirim ve
bunlara en güzel nasıl
yanıt vermeliyim?
İş arkadaşlarınız veya
liderleriniz arasından
fikirleri ve meseleleri
tartışırken en rahat
hissettiğiniz kişileri
belirleyin.
İş arkadaşınız veya
bir dostunuzla fikir
alışverişinde bulunmak,
meseleyi daha net bir
şekilde görmenize
yardım edecektir.
Karşılaştığınız sorunu
onlara anlatın.
Bazen bir meseleyi
sırf anlatmak bile,
mesele ile nasıl
başa çıkılacağını
anlamanıza yardım
eder. Ayrıca, onlar da
benzer bir durumla
karşılaşmış olabilirler.
Onların meseleyi nasıl
hallettiğini öğrenin.
Zor geçecek bir
diyaloğa hazırlanmak
şarttır. Söyleyeceğiniz
şeyi prova etmek
duygularınızı
sakinleştirecektir.
Alacağınız geri bildirim
daha da etkili olmanıza
yardım edecektir.

• Hangi tavır tüm
taraflar için en iyi
sonucu doğuracak?
Meseleye, karşıdaki
kişiye niyetinizin
onun dürüstlüğünü
sorgulamak
olmadığını gösterecek
bir şekilde yeni
bir çerçeveden
bakın. Daha çok,
çözümlenmesi
gereken hakiki
bir kaygıya sahip
olduğunuzu ve bu
kaygı çözümlendiği
takdirde, almanız
istenen tedbir ya da
içinde bulunduğunuz
durum hakkında
içinizin rahat olacağını
hissettirin. Amacınız
her ikinizin de içine
sindirebileceği bir
çözüm bulmaktır.
Örneğin, etik dışı
olma ihtimali olan
bir eyleme başka bir
pencereden bakılarak
söz konusu eylemin
nasıl karşıdaki kişinin
de kaçınmak istediği
bir risk doğurduğu
gösterilebilir.

Bu teknikleri
kullanarak
sorunu çözüme
bağlayamamanız
halinde veya
kurallar ihlal edildiği
takdirde, ihlali
Müdürünüze, İnsan
Kaynaklarına, Hukuk
Departmanına,
Güvenliğe, Kurum
İçi Denetime,
Çevre, Sağlık ve
Güvenlik Birimine
ya da Etik Masasına
bildirmelisiniz.
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SENARYO 1 - SADECE BIR PARÇA NUMARASI?
Onarımlar programın gerisinde kaldı ve Nick uçağı teslim
etmek için baskı altında.
Sadece işaretlenmemiş bir
parça yolda.
Duruma göre, karakterlerin
her biri ne yapmalıdır?

Önemli Konular: Kayıtlarda Sahtecilik;
Liderlik Kişilerarası Beceriler; Müşteri İlişkileri

Nick

Liz

Diana

Proje Müdürü

Ekip Üyesi

Ekip Üyesi

Liz konuştu ama tereddüt etti. Nick
ile hem yakıt hortumu hem de ekiple
etkileşimlerinde saygılı olması gerektiği
konusunda etkili bir şekilde iletişim
kurmanın bir yolunu bulması gerekiyor.

Diana yaptıklarının sorumluluğunu
üstlenmeli ve uygun olmayan yakıt hortumunun çıkarılmasını sağlamalıdır.

Yakıt hortumu değişimindeki rolü ve
Nick'in gösterdiği öfke göz önüne
alındığında Liz, Nick'e karşı kendini
savunma konusunda isteksiz olabilir.

Diana, Nick ve ekibinin çok fazla riskten kaçındığı konusunda herhangi bir
temeli olmayan kararlar veriyor olabilir. Değişikliğin yapılması konusundaki
arzusunda çok katı olabilir.

Neden Anthony'le konuşmadım? Neden
çekiniyorum? Diana, yaptığı şeyin
neden kabul edilebilir olacağını açıklayabilir mi?

Diana'nın planının bir parçası olmama
neden izin
verdim? Nick'e, uçağı uygun olmayan parçayla teslim etmenin kabul edilemez olduğunu göstermek için daha ne söyleyebilirim?

Neden bu kadar haklı olduğumu hissettim?
Neden Nick'in hızlı kararlar almanın yeni
yollarına ayak uyduramadığını düşündüm?
Ekibimin fikirlerini neden dikkate almıyorum?

Tüm hikayeyi biliyor
muyum? Karar verme
sürecimi etkileyebilecek
neleri bilmiyorum?

Anthony'ye gerçeği söylersem
nasıl tepki verebileceği konusunda
varsayımlarda mı bulunuyorum?
Müşterinin nasıl tepki vereceğini
biliyor muyuz?

Diana'nın yakıt hortumu değişiminin
önemsiz olduğu konusundaki ısrarı
için herhangi bir
dayanağı var mı?

Parçayı doğrulamanın ne kadar süreceği hakkında mühendislik departmanıyla
konuşabilirim. Uygun olmayan bir parça
takmanın sonuçlarını anlıyor muyum?

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Programımızdaki diğer ekip liderleri ile
konuşup
Anthony'ye en iyi nasıl yaklaşacağım konusunda fikir alışverişinde bulunabilirim.

Nick'in liderlerinden biriyle konuşup
diğer takımların üyelerine böyle bir durumla nasıl başa çıkacaklarını sorabilirim.

Bu konuyu ele alması ve bu duruma
nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda
eski yöneticimle konuşabilirim.

Herkesin geniş kapsamlı düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Diana ve ekiple, çevikliğin ve tıkanıklıktan kaçınmanın politikayı ihlal edecek
kadar ileri gidemeyeceği konusunda
konuşmalıyım.

Nick'e, müşterinin uygun olmayan kısmı
öğrenmesi halinde kendisinin, Anthony'nin
ve ekibimizin itibarında yol açacağı etkilerini hatırlatabilirim. Olayın ardından çözmek
için daha da uzun bir gecikme olabilir.

Bu bir güvenlik sorunu değil ve parça
geldiğinde parçanın değiştirilmesi uçuş
operasyonlarını etkilemeyecek. Bunu
müşteriye fayda sağlamak için geçici
bir düzeltme olarak sunabilir miyiz?

Onları doğruyu yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Nick, Anthony'ye tam olarak neler
olduğunu söylemeli ve Diana'ya uygun
olmayan yakıt hortumunu çekmesini
söylemelidir.
Nick, diğer ekipler teslimatı gerçekleştirdiği için kendini baskı altında hissediyor.
Anthony'nin karşısında küçük düşmekten
korkuyor, bu yüzden Diana'nın haklı olabileceği, sadece teknik bir ayrıntı olduğu
bahanesini öne sürüyor.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
Diana'nın kayıtlarda sahtecilik
yaptığı rapor edilmelidir.
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Etik ve İş Ahlakı Kuralları
– Doğru Defterler ve Kayıtlar
– İşçilik ve Diğer Maliyetler
CPS-564 Tacizden Arındırılmış İş Yeri

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)
Nick'in kişisel itibarına odaklanması, Liz'i dinleme becerisini gölgeledi ve uygunsuz liderlik davranışına katkıda bulundu. Liz'in, özellikle de kendi yanlış hareketini kabul ettikten sonra, Nick'e ulaşmadaki ısrarı, meseleye bir başka pencereden
bakma becerisini yansıtıyor. Diana’nın işine son verilebilirdi.

21

SENARYO 2 – İŞ YERINDE OPIOID
Miguel, bir araba kazasından sonra işe döndü
ve ağrı kesicilere olan
bağımlılığını inkar ediyor.

Önemli Konular:
Uyuşturucusuz İş yeri; İtham Uygulamaları; Gizlilik

Miguel

Andray

Ryan

Proje Müdürü

Müdür

Çalışan

Duruma göre, karakterlerin
her biri ne yapmalıdır?

Miguel'in yardıma ihtiyacı olduğunu
kabul etmesi gerekiyor. Yardım almak için
Çalışan Yardım Programı (EAP) ile iletişime
geçmeli ve İK ya da süpervizörü Andray ile
görüşmelidir.

Andray az önce yaptığı konuşmalar üzerinde düşünse yardım almak için İK ile iletişime geçmesi veya Miguel ile özel bir görüşme yapması gerektiğini fark edebilirdi. Bu
konuşmayı koridorda YAPMAMALIYDI.

Ryan, Andray veya İK ile iletişime
geçerek Miguel'e yardım etmenin
yollarını arayabilirdi.

Onları doğruyu yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Miguel inkar ediyor. Kendini bunun
üstesinden gelebilecek sert bir insan
olarak görüyor, ayrıca güvenlik iznini
veya işini kaybetmekten korkuyor.

Andray'ın dar bir bakış açısı var. İşi halletmeye odaklanmış durumda ve her
zaman Miguel'e güvendiği için Miguel'in performansının madde bağımlılığı
ile ilgili olabileceğini düşünemiyor.

Ryan, Miguel'i incitebilecek hiçbir
şey söylemek istemiyor.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

Kendime karşı dürüst müyüm? Daha önce hiç
böyle bir şey yaşamadım. Yol göstermesi için
kime başvurabilirim? Çok erken mi döndüm?
Kendimi iyi hissetmediğimde zamanımı kullanma konusunda ne gibi seçeneklerim var?

Miguel'in dönüşü hakkında neden onunla konuşmadım? Miguel'in ne gibi bir
desteğe ihtiyacı var – bana kimin yardım
edebileceğini merak ediyorum. İK?

Miguel'in cevaplarından kesinlikle memnun değilim. Nasıl
daha iyi sorular sorabilirim?

Tüm hikayeyi biliyor muyum? Karar verme sürecimi etkileyebilecek neleri
bilmiyorum?

Durumumun güvenlik iznimi nasıl
etkilediğini tam olarak bilmiyorum. Politika dokümantasyonunu kontrol etmem
gerekiyor.

Miguel üzerine düşeni yapmıyor ama
nedenini gerçekten bilmiyorum. Bir
ödeme sorunu mu var?

Miguel'in kullanabileceği kaynaklar neler? Gerçekleştirebile-

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Andray ve Ryan ile karşılaştığım güçlükler hakkında nasıl konuşacağımı öğrenmek için İK veya EAP ile konuşmam
gerekiyor.

Herkesin geniş kapsamlı düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Bir sorunum olduğunu düşünmüyorsam neden yeniden ele almalıyım?

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
CRX-545 Uyuşturucusuz İş yeri
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CRX-016 Gizlilik (ABD)
Yasal ilaçların kötüye
kullanımı rapor edilmelidir. Etik ve İş Ahlakı Kuralları–
İşçilik ve Diğer Maliyetler; Uyuşturucusuz İş yeri

Andray, "Miguel'e yardım etme"yi düşünmüyor; sadece üretkenlik konusunda hayal kırıklığına uğramış görünüyor.
İK, Miguel ile yapacağı bir görüşmeyi
yönetmesine yardımcı olabilir.
Önce Miguel'le özel olarak konuşup
hakkında endişelendiğimi söyleyebilir ve
ardından performansının ekipteki diğer
kişiler üzerindeki etkisini tartışabilirdim.
Miguel, çözümün bir parçası olmalı.

ceğim uygun eylemler var mı?
EAP veya HRBP ile konuşabilir
ve bunun gibi durumlarla nasıl
başa çıkılacağına dair genel
sorular sorabilirim.
Miguel'e, ihtiyacı olan yardımı almasında şirketin kaynak sağlayacağını
açıklamam gerekiyor, ancak zamanını
yanlış kullanarak sorunlarını artırıyor.
Bu durum rapor edilebilir ve hatta işini
kaybetmesine bile yol açabilir.

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)
Birinin sağlığı ve muhtemelen hayatı tehlikedeyken, sürece dahil olmak istememek kabul
edilebilir bir seçenek değil. Miguel'in bu krizi atlatmasına yardım etmede her birinin oynayacağı bir rol vardı. Ancak mahremiyetin de önemli olduğunu unutamayız. Andray'in hangi
bilgilerin kiminle tartışılabileceği konusunda rehberlik alması gerekiyor. Ve kendisine karşı
gösterdiğimiz empatiye rağmen, herhangi bir yanlış karardan Miguel sorumlu tutulacak.
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Önemli Konular:
Güvenlik, Programın Bütünlüğü, Müşteri İlişkileri

SENARYO 3 – ONUR NIŞANESI?
Yüksek profilli bir uçuş gösterimi planlanmıştı ancak jeneratör yağ sistemiyle ilgili bir
sorun ortaya çıktı ve Karl, test
sonuçlarından dolayı onaylamak istemiyor.

Karl

Jon

Margaret

Kıdemli Mühendis

Program Yöneticisi

Mühendislik
Yöneticisi

Durum göz önüne alındığında,
karakterler neler yapmalı?

Karl, Margaret'in sezgilerine güvenmesi konusunda ısrar etmek yerine
neden endişelendiğini daha ayrıntılı
şekilde anlatmalıdır.

Jon, Karl’ın motivasyonu konusunda
anlamadan yargıda bulunmaktan
kaçınmalıdır. Sorunları tam olarak
anlamaya çalışırken aynı zamanda
Karl’ın uzmanlığını kabul edebilir.

Margaret, Jon ve Karl arasında
saygılı bir diyalog için beklentiler
belirlemeliydi. Karl’ın rozetini alıp
onunla konuşmalıydı.

Doğru şeyi yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Karl, Jon'un deneyimi hakkında yanlış
varsayımlarda bulunarak Karl'ın
sorunu ele alırken işbirliği yapmasını
engelliyor olabilir.

Yeni olduğu için Jon, hata yapmamaya
aşırı derecede odaklanmış ve kariyerini tehlikeye atma konusunda varsayımlarda bulunmuş olabilir.

Margaret, Karl'a saygı duyar, ancak
egosuyla ilgili varsayımları, gösteriyi
geciktirmemesi konusundaki baskıya boyun eğmesine neden olabilir.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

Uçuş testi planlarını, hem devam etmemize izin verecek hem de güvenliği sağlayacak şekilde değiştirmenin
herhangi bir yolu var mı?

Karl'dan daha önce benzer sistemlerde gördüklerini daha ayrıntılı
olarak açıklamasını isteyebilirim.

Margaret, yakıtın yağ sistemine nasıl
sızmış olabileceğini sorduğunda, sorunu daha detaylı teşhis etmeye yardımcı olmaya çalışarak bu tekniği gösterdi.

Tüm hikayeyi biliyor muyum?
Karar verme sürecimi etkileyebilecek neleri
bilmiyorum?

Sorunu teşhis etmeyi hızlandırabilecek alternatif test yaklaşımları var mı?

Konuyu bu kadar kişisel hissettirmeden mantığımı Karl'a nasıl
açıklayabilirim?

Müşterinin gereksinimlerinin tam
kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinmem gerekiyor. Jon haklı mı?

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Riskleri ve etkileri Jon ve Margaret'e daha
iyi açıklamama yardımcı olması için ekipteki diğer kişilerle konuşabilirim.

Müşteri mevkidaşımla hem bilgi
hem de öneri almak amacıyla konu
hakkında konuşabilirim.

Durumla ilgili diğer programlardaki
baş mühendislerle ve müşterinin mühendislik ekibiyle konuşabilirdim.

Herkesin geniş kapsamlı
düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Jon'a şahsen saldırmadığımı, sadece deneyimlerimi ve müşteri için en iyisi olduğuna
inandığım şeyleri paylaştığımı göstermem
gerekiyor.

Karl'a, kimsenin kabul edilemez riskler
almak istemediğini açıklayabilirim.
Ancak bu, nelerin kabul edilebilir
olduğuna dair geçerli bir tartışma
yapılmayacağı anlamına gelmez.

Dürüstlük, müşterilerimize olan güveni sürdürmemizde kritik öneme
sahiptir. Karl’ın endişesinin önemini
en iyi nasıl ifade edebiliriz?

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
Raporlamayı gerekli kılan bir ihlal olmasa da
endişelerin tartışılabileceği birden fazla yol
mevcuttur (örneğin; Etik, Çevre, Sağlık, Güvenlik,
İK, GD&I (Küresel Kültür Farklılıklarına Saygı ve
Kapsayıcılık), güvenlik, kurum içi denetim).
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CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-002 - Kalite, Görev Başarısı ve
Sistem Güvenliği
CPS-203 Çalışan İletişimi
CPS-070 Program Yönetim Politikaları

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)
Karl’ın Jon'a karşı olan kızgınlığı ve Jon’un gösteriyi erteleme korkusu, devam etmenin risklerine ilişkin açık bir tartışmayı engelledi. Margaret bir çözüm bulmaya ve odadaki gerilimi
azaltmaya çalıştı.
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SENARYO 4 - GÜVEN AMA DOĞRULA
Samantha, destek için Matt'e
o kadar güveniyor ki ciddi
finansal kötü yönetim sorunlarının varlığını reddediyor.

Samantha

Matt

Amy

Başkan Yardımcısı

Yönetici Asistanı

Ekip Üyesi

Samantha'nın harekete geçmesi gerekiyor. Amy'ye teşekkür etmeli ve endişelerini takip etmeli, ayrıca Matt'in ve kendisinin
harcama kayıtlarını gözden geçirmek için
Seyahat Denetimi ile iletişime geçmeli.

Duruma göre, karakterlerin
her biri ne yapmalıdır?

Matt'e olan güveni, durumuna sempati duyması ve konferans merkezindeki VIP pozisyonu nedeniyle Samantha, Matt'in eylemlerini değerlendirmede ön yargılı davranıyor
ve bu da çıkar çatışmasına yol açıyor.

Onları doğruyu yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Önemli Konular: Çıkar Çatışmaları; İş İkramları; Liderlik
Kişilerarası Beceriler; Gider Raporlama Yolsuzluğu

Matt, Samantha'ya karşı dürüst olmalı ve ona ne yaptığını anlatmalıdır.

Yeni olmasına rağmen Amy,
süpervizörüyle konuşarak harekete
geçmelidir.

Matt çizgiyi aştıktan sonra eylemleri için
bahaneler bulmayı daha kolay görüyor.
Sadakat puanları almaya hakkı olduğuna ve harcamaları geri ödediği sürece
şirket kartının kişisel kullanımında sorun
olmadığına kendini ikna etti.

Amy, Lockheed Martin'in dürüstlük
kültürünü tam olarak anlayamayabilir.
Bunun yerine, departmanından biri
Başkan Yardımcısı olan iki kişi tarafından engellendi, bu yüzden haklı mı
yoksa haksız mı diye sorguluyor olabilir.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

Politika ihlalleri pahasına dahi Matt'i
neden koruyorum? Onunla bir an
önce görüşmem ve bazı zor sorular
sormam gerekiyor.

Neden geçmiş deneyimlerimden
ders almadım? Bunu nasıl düzeltebilirim? Bana yardım etmeye çalışan
Samantha'ya adil davrandım mı?

Bunun hakkında başka kiminle konuşabilirim?
Sadakat puanlarını korumanın uygun olduğu durumlar var mıdır?
Etik Yetkilimle görüşmeliyim.

Tüm hikayeyi biliyor muyum? Karar verme sürecimi etkileyebilecek neleri
bilmiyorum?

Etkili gözetim sağlamıyorum. Matt'in ne
kadar yanlış davrandığını bilmiyorum.
Matt'in harcamalarının kapsamlı bir şekilde denetlenmesini talep etmem gerekiyor.

Politikalar ne diyor? Eylemlerimin
kendim ve Samantha için sonuçlarını
anlıyor muyum?

Politikalarımız, sadakat puanları hakkında neler söylüyor?

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Tehlikedeki tüm sorunları daha iyi anlamak için Etik Yetkilimle konuşmalıyım.

Bu noktada kimseyi dinler miyim
bilmiyorum.

Bu konuda doğrudan süpervizörümle
konuşmam gerekiyor.

Herkesin geniş kapsamlı düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Amy ile konuşabilir ve doğru olanı
yaptığı için onu takdir edebilirim.

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
Matt’in Hediye politikasını kötüye kullandığı
ve istismar ettiği rapor
edilmelidir.

CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışmaları
CPS-008 Hediyeler, Ağırlama, Diğer İş İkramları
CRX-326 İş Toplantıları, Etkinlikler ve Eğlence

Matt'in yerinde olsaydım, burada
yeni bir pencereden bakmak mantıklı olmazdı. Çizgiyi çoktan aştım.

Yeni bir ekip üyesi olarak, hepimizin
politikalara uyduğumuzu varsaymak istediğimi paylaşmak isterim.

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)

Samantha'nın durumu düzeltmek için birçok fırsatı vardı, ancak Amy'nin bile görebildiği net
işaretleri görmezden geldi. Hepimiz aynı ön yargılara karşı savunmasızız ve bu nedenle, nereden gelirlerse gelsinler, soruları araştırma konusunda açık olmalıyız. Matt yıllarca sadakat
puanları kullanarak ve harcama raporlarını tahrif ederek bahaneler üretti; sonuç olarak, işine
son verildi. Samantha, Matt ile uzun süredir devam eden iş ilişkisi nedeniyle bunları görmezden geldi ve Amy'nin endişelerini reddettiği için yazılı bir kınama cezası aldı.
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Önemli Konular: Irk Ayrımcılığı ve Taciz; İşbirliği Araçlarının Kötüye
Kullanılması; Liderliğin Harekete Geçmemesi, İtham Uygulamaları

SENARYO 5 – SADECE GEVŞE
Elimizdeki güçlü işbirliği araçları
kötüye kullanılabilir. Ayrımcı ve
saldırgan bir dili yüksek sesle
kullanmayan birinin çevrimiçiyken daha az düşünceli olabildiği
zamanlar vardır.

Dave

Roxie

Lauren

Mühendis

Mühendis

Müdür

Duruma göre, karakterlerin
her biri ne yapmalıdır?

Dave, kelime ve eylemlerinin yıkıcı
sonuçlarını kabul ederek hayal kırıklığıyla başa çıkmanın yapıcı bir yolunu
aramalıdır.

Roxie endişelerini gidermek için yardım almaya devam etmeli ve kendini
çevrimiçi tartışmalara girmek zorunda
hissetmemelidir.

Bir ekip üyesi, diğerinin davranışıyla
ilgili endişelerini dile getirdiğinde
Lauren'in saygıyı geri kazanmak için
bir liderlik rolü üstlenmesi ve uygun
önlemi alması gerekir.

Onları doğruyu yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Dave, nasıl kurban olmadığını ve sözlerinin ne kadar rahatsız edici olduğunu
görmeye açık değil.

Roxie, James'i savunmasının, yaptığı her
hareketi haklı çıkardığını düşünebilir.

Lauren çatışmaya girmek istemeyebilir ve eyleme geçmek yerine
sorunu başından savabileceğini
umuyor olabilir.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

Neden terfi edilmediğimi gerçekten anlıyor muyum? Roxie neden söylediklerimin
ırkçı bir dil olarak kabul edilebileceğini
düşünüyor?

Saldırgan dili bir kenara ayırırsam, Dave'in asıl endişeleri nelerdir? Dave'i bu
endişeleri Lauren'e iletmesi için nasıl
teşvik edebilirim?

James'in terfisini zor konuşmalardan
kaçınmak için bir bahane olarak mı
kullanıyorum? Roxie'nin neden bu
kadar üzgün olduğunu gerçekten
anlıyor muyum?

Tüm hikayeyi biliyor muyum? Karar verme sürecimi etkileyebilecek neleri
bilmiyorum?

Farkında olmadığım, geliştirmem gereken
yönlerim var mı? James'in terfi için kalifiye
olmadığını gerçekten biliyor muyum yoksa sadece varsayımda mı bulunuyorum?

Tacizi, ayrımcılığı ve uygunsuz çevrimiçi
yorumları nasıl ele alacağımı tanımlayan hangi politikaların olduğunu
kontrol etmem gerekiyor.

Hangi dilin kabul edilebilir ve kabul edilemez olduğunu bile biliyor muyum? Geri
dönüp her gönderiyi okumalıyım. Ayrıca
olası zamanı yanlış kullanma konusunda
da daha fazla şey öğrenmem gerekiyor.

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Belli ki Roxie ile bağlantı kurmuyorum.
Bu konular hakkında yapıcı bir konuşma yapmama yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Bu sorunu GD&I (Küresel Kültür
Farklılıklarına Saygı ve Kapsayıcılık)
temsilcimle görüşerek saldırgan dille
mücadelede daha iyi bir strateji geliştirme konusunda yardım alabilirim.

Bu davranışları nasıl ele alacağım
konusunda İK İş Ortağımdan ve iş
alanımızın GD&I liderinden
rehberlik isteyebilirim.

Herkesin geniş kapsamlı düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Meseleye yeni bir çerçeveden bakabilmem için öncelikle bazı temel çok
kültürlülük ve kapsayıcılık eğitimleriyle
başlamam gerekecek.

James'in ekip Slack kanalında olduğunu biliyorum. Lauren'a bunun James
üzerindeki etkisini fark edip etmediğini
sorabilirim. Ya müşteri bunu duyarsa?

Sorunun James ile ilgili olmadığını,
tacizin olmadığı bir çalışma ortamında
karşılıklı saygı içinde bir ekip olarak
nasıl birlikte çalıştığımızla ilgili olduğunu göstermem gerekiyor.

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
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Dave’in ve diğer
ekip üyelerinin
saldırgan gönderileri rapor
edilmelidir.

CPS-003 Ayrımcılığın
Önlenmesi ve
Eşit İstihdam Fırsatı,
CRX-253 Sosyal Medya,

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)
CMS-505 Doğrudan itham,
CPS-564 Tacizden Arındırılmış İş Yeri,
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-203 Çalışan İletişimi

İşbirliği araçlarının işbirliği silahlarına dönmemesini sağlamak için sözlerimize çok dikkat
etmeliyiz. Dave, Roxie ve Lauren'in eylemleri veya eylemsizlikleri ile ilgili bireysel sorumluluklarına odaklanmaları gerekiyordu. Ekibin üç üyesi de kendi nedenleriyle, ön yargıların ve varsayımların karar verme süreçlerini yönlendirmesine izin verdi. Lauren için lider olarak hareket
edememesinin önemli sonuçları oldu.

29

SENARYO 6 - BURADA ÇATIŞMA YOK, MILLET
Joseph, profesyonel açıdan
ilerleme çabasında, özel
bilgileri koruma yükümlülüğünü unutuyor.

Önemli Konular: Çıkar Çatışmaları; Hassas Bilgi

Troy

Joseph

Danielle

Proje Müdürü

Mühendis

Tedarikçi

Duruma göre, karakterlerin
her biri ne yapmalıdır?

Troy'un hemen Joseph'in bilgi paylaştığını Hukuk departmanına bildirmesi
ve Base5 ile ilişkisi hakkında liderleriyle
konuşması gerekiyor.

Joseph, Danielle ve Base5 ile olan ilişkisini Troy'e anlatmalı, Danielle'e hangi
belgeleri gönderdiğini ve potansiyel
çıkar çatışmasını açıklamalıdır.

Danielle, Joseph ile ilişkisini açıklamak için Base5'teki yeni liderleri ve/
veya Hukuk departmanı ile konuşmalıdır.

Onları doğruyu yapmaktan
alıkoyan şey ne olabilir?

Joseph'i yeterince gözetim altında tutmadığından utanan Troy'un, konunun
tüm sorumluluğunu üstlenme konusunda çekincesi olabilir.

Joseph kendine derin bir çukur kazdı.
Çizmeyi aştığını kabul edemeyecek
kadar utanmış olabilir.

Danielle’in işi kazanma arzusu, Joseph’i
uygunsuz bir pozisyona sokmayı ve
sahip olmaması gerektiğini bildiği bilgileri elde etmek için onu kullanmasını
rasyonelleştirmesine yol açıyor.

Mevcut görevimde, program yönetimi
hedefime yönelik yeteneklerimi nasıl
geliştirebilirim? Danielle ile danışman
olarak çalışmamın herhangi bir sınırı
var mı? Danielle bana yardım etmek
için neden bu kadar hevesli?

Base5'in Lockheed Martin ile ilişkisini
tehlikeye atıyor muyum? Joseph'in
gerçekten muazzam bir potansiyele
sahip olduğunu düşünüyorum - hem
kendi kariyerimi hem de onun kariyerini tehlikeye mi atıyorum?

Base5'te neler olduğu hakkında daha
fazla bilgi edinmem gerekiyor. Ayrıca
gizli bilgilerin yayınlanmasıyla ilgili
kısıtlamalarımı ve olası çıkar çatışmalarını bile ifşa etme yükümlülüğümü de
gözden geçirmem gerekiyor.

Hem şirketle olan işten ayrılma sonrası
sözleşmemi hem de Base5’in özel bilgilerle ilgili politikasını kontrol etmeliyim.
Gerçi artık çok geç. Verileri Joseph'ten
almadan ÖNCE bunu yapmalıydım.

Kariyer yolum hakkında konuşmak,
hatta bir iç danışman hakkında sorular
sormak için Troy'dan randevu alabilir...
veya geliştirme tavsiyesi için İK İş Ortağımla görüşebilirim.

Beklentilerle ilgili gerçeği öğrenmek
için Base5'teki bazı meslektaşlarımla
konuşmam gerekiyor.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Kendime ve başkalarına
hangi soruları sormalıyım?

Bana ilk geldiğinde çıkar çatışması ifşası
konusunda Joseph'e karşı neden daha sıkı
davranmadım? Joseph’in Danielle ve Base5
ile ilişkisinin mahiyeti tam olarak nedir?

Tüm hikayeyi biliyor muyum? Karar verme sürecimi etkileyebilecek neleri
bilmiyorum?

Özel bilgilerin paylaşılması konusundaki politikaya ilişkin anladıklarımı
tazelemeliyim.

Sorunları daha net görmeme yardımcı olması için
kiminle konuşabilirim?

Sorunların tamamını ve bundan sonra ne
yapmam gerektiğini belirlemek için bir
meslektaşım, Hukuk departmanı veya Etik
ile konuşmam gerekiyor.

Herkesin geniş kapsamlı düşünebilmesi için
meselelere nasıl yeni bir
çerçeveden bakabilirim?

Joseph ile yol açtığı zararı ve liderlikteki gelişiminin geniş kapsamlı düşünme becerisine bağlı olduğunu anlamasına yardımcı olmak için çalışmalıyım.

İhlalleri Bildirin/ İlgili Politikalar
Joseph’in hassas bilgileri
koruyamaması ve çıkar
çatışması bildirilmelidir.
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Etik ve İş Ahlakı Kuralları - Hassas Bilgiler
CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışmaları
CRX-015 Hassas Bilgileri Koruma

Bu noktada konuyu yeniden ele alabileceğimi sanmıyorum.

Bazen, Danielle gibi biri sınırı bu
kadar net ve isteyerek aştıysa meseleye yeni bir çerçeveden bakmanın
bir yolu yoktur.

KAPANIŞ YORUMLARI (Ek Bilgiler ve Kaynaklar için Sayfa 32'ye bakınız.)
İleriyi göremeyen bir davranış herkesin düşüncesini ele geçirdi. Kişisel kazanç arayışında olan
Joseph ve Danielle, Base5 ve Lockheed Martin arasındaki iş ilişkisini tehlikeye atma riskine neden oldu. Joseph, Troy ile ilişkisinde "saygısız" davrandı ancak durumu yönetemedi. Joseph'in
iki haftalık maaşsız uzaklaştırılması bir disiplin cezasıydı. Çoğu durumda Joseph'in iş akdi, bir
rakibin fiyatlandırma verilerini başka bir tedarikçiyle paylaştığı için feshedilirdi.
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Ek Bilgiler ve Kaynaklar
Her senaryo özetindeki Kapanış Yorumları ile birlikte aşağıdaki ayrıntılar, kapanış
videosundan sonra gerçekleştirilecek kısa bir toparlama tartışmasında faydalı olabilir
Senaryo 1
Konuyla ilgili sağladıkları rehberlik için Sikorsky Avustralya'daki ekibe teşekkür ederiz.
Senaryo 2
• İş yerinde uyuşturucudan kaynaklanan uygunsuzluğu işaret edebilecek
davranışlar şunları içerebilir: geç gelme ve işten erken ayrılma, işte genellikle uykulu
görünme, görevleri yerine getirmek için normalden daha uzun zaman harcama ve
açıklanamayan iş hataları yapma.
• Özel sağlık konuları kişisel bir sorun olsa da, tıbbi bir durum iş performansını
olumsuz etkilediğinde, bunu ele almak işverenin sorumluluğundadır. Bağımlılık
sadece bir maddeye fiziksel bağımlılığa dayanmaz. Teşhis kriterlerinden biri "işte,
okulda veya evde temel rol yükümlülüklerini yerine getirememe" şeklindedir.
Lockheed Martin, Rehberlik Kaynakları Çalışan Destek Programı hizmetlerini sunuyor.
844.880.6914
312.595.0074 (yabancı ülkede çalışanlar)
800.697.0353 (TDD)
7/24 erişim
Guidanceresources.com
Kullanıcı adı: LockheedMartin
Parola: Employee1
Ayrıca, SAMHSA'nın yararlı bir kaynak olabilecek ulusal bir madde bağımlılığı yardım
hattı mevcuttur: https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
Senaryo 3
Baskının çok yüksek olduğu durumlarda bile Lockheed Martin çalışanlarının öne çıkıp
doğru şeyi yaptıklarına dair pek çok örnek var. Her yıl, böyle bir çalışan, Lockheed
Martin çalışanlarını, Şirketin etik iş davranışı ve dürüstlük için "standardı belirleme"
taahhüdüne örnek oluşturan olağanüstü eylem veya davranışları için ödüllendiren
prestijli bir ödül olan NOVA Etik Ödülü ile ödüllendiriyor.
Karl’ın doğru olanı yapma konusundaki kararlılığı övgüye değer olsa da, rozetini
masaya çarpması değildi. Muhtemelen bu davranışı konusunda kendisiyle
görüşülecektir.
https://ethics.corp.lmco.com/Nova_Award
Senaryo 4
CRX-326 İş Toplantıları, Etkinlikler ve Eğlence, Bölüm 4.6'da şöyle denilmektedir:
Etkinlik düzenleyicileri, toplantı planlayıcısı puanları gibi tedarikçi teşviklerini kabul
etmemelidir, ancak ilgili seyahat esnasında maruz kaldıkları sık uçuş/misafir milleri/
puanları biriktirebilirler.
Bkz. CPS-008, Hediyeler ve İş İkramları.
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Senaryo 5
Slack gönderileri, Lockheed Martin politikalarına uygun olmalıdır.
• Saygılı, profesyonel ve sayfa 32 ile 33'teki Lockheed Martin’in değerleri (CPS-001:
Etik ve İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız) ile uyumlu olmasını sağlayın.
• Lockheed Martin politikalarını ihlal eden gönderiler, paylaşımlar, bağlantılı
içerikler veya dahil edilen kanallara gönderilen grafikler ve içerikler dahil saygısız,
saldırgan veya taciz edici içeriklere tolerans gösterilmeyecektir.
• Lockheed Martin bilgi işlem varlıklarını kullanımınıza ve iş dışındaki amaçlarla
kullandığınız süreye dikkat edin; iş dışı kullanım makul bir süre ve sıklıkla
sınırlandırılmalıdır. Zaman doğru bir şekilde kaydedilmelidir. Bkz. CPS-007: Daha
fazla bilgi için bkz. Lockheed Martin Varlıklarının Kişisel Kullanımı.
• Bir gönderiyi bildirmek istiyorsanız uygunsuz davranışı (yani politika ihlali
vb.) belirleyin ve Uygunsuz Olarak Bildir uygulamasını kullanarak uygunsuz bir
yorumun nasıl bildirileceğine ilişkin talimatları izleyin. Uygun bir işlevsel temsilciye
bilgi verilecek ve uygun önlem alınacaktır.
• Etik Ofisi, İşbirliği Araçlarını Saygıyla Kullanma konusunda bir video hazırladı
İş Yerinde ve Dışında Güvenli Kültürel Olarak Kapsayıcı Bir Ortamı Destekleyin
• Irk, etnik köken, din, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya cinsel kimliğin
ifadesi ve diğer faktörlere bakmaksızın eşit istihdam ve muameleyi sağlayan CPS-003
Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşit İstihdam Fırsatı politikasına bağlı kalın. Bu, işe alım ve
terfiler, ücretlendirme ile eğitim gibi istihdam yönlerini içerir. Tüm çalışanlar için eşit
fırsat sağlamak, kapsayıcı bir çalışma ortamını sürdürmek için çok önemlidir.
• Taciz, tehdit ve şiddet eylemlerinin olmadığı profesyonel bir çalışma ortamı
sağlama taahhüdümüze aykırı olan bir davranış ortaya çıktığında müdahale etmek
için harekete geçin. Kabul edilemez davranış örnekleri, uygunsuz dil zorbalık,
taciz edici veya göz korkutucu eylemler olabilir. Ek bilgi için bkz. CPS-564 Tacizden
Arındırılmış İş Yeri ve CRX-053 İş Yeri Güvenliği.
• Endişelerinizi EEO Investigations eeo-investigations.lm@lmco.com, lideriniz, İK İş
Ortağınız ve Küresel Çok Kültürlülük ve Katılım departmanı ile paylaşmaya hazır olun.
Ayrıca Etik'e e-posta gönderebilir veya 800-LM-ETHIC (800-563-8442) ya da 800-4417457 (işitme veya konuşma engelliler için) numaralı telefonlardan Etik'i arayabilirsiniz.
Senaryo 6
Hassas bilgilerle ilgili konularda daha fazla bilgi arayan çalışanlar için çok sayıda
kaynak bulunmaktadır:
Lockheed Martin Karşı İstihbarat Operasyonları ve Kurumsal Soruşturmalar https://eo-sharepoint.external.lmco.com/sites/ConnectSecurity/Web/index.html#/
coi/Counterintelligence
Lockheed Martin Karşı İstihbarat Operasyonları Slack Kanalı
#lm-counterintelligence, https://lockheedmartin.slack.com/archives/C0135UWJ891
FBI Ekonomik Karşı İstihbarat Farkındalığı https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence
Ulusal İstihbarat Karşı İstihbarat Farkındalık Direktörü https://www.dni.gov/index.php/ncsc-how-we-work/ncsc-know-the-risk-raise-yourshield/ncsc-awareness-materials
Lockheed Martin'in Kurumsal Bilgi Güvenliği Siber Kavşakları, Hassas Bilgiler Hızlı
Başvuru Kılavuzu https://eo-sharepoint-restricted.external.lmco.com/sites/ICampaign/
CybersecurityTutorials/Sensitive_Info_Quick_Ref_Guide.pdf
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Oturumu Toparlarken
Kapanış Mesajınız
• Katılımcılara teşekkür edin.
• Çalışanlara İnternet üzerinden çevrimiçi yoklama formunu doldurarak eğitimi
tamamladıklarını bildirmelerini hatırlatın. (Çevrimiçi yoklama formu yoksa, tüm
katılımcılara katılım ve yoklama fişini mutlaka imzalattırın.)
• Çalışanlara verecekleri geri bildirim yorumlarının önemli olduğunu belirtin. Atlas
Learning'den anketle ilgili e-posta bildirimi aldıklarında, katılımcılara yönelik olan
çevrimiçi geri bildirim anketini doldurmalarını isteyin.
• Kendi kapanış mesajınızı okuyun.
Kapanış Mesajı Örneği
Oturuma katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Hepinizi eyleme geçmenin
ve değerlerimizi dile getirmenin önemi hakkında düşünmeyi ve konuşmayı
sürdürmeye davet ediyorum. Bu yılda bir kez ele alınan bir mesele olmamalı.
Lockheed Martin çalışanları olarak hepimizin müdürümüz, bulunduğumuz yerdeki
Etik Yetkilisi, İnsan Kaynakları, EEO, İç Denetim, Hukuk ve Çevre, Sağlık, Güvenlik
departmanlarındaki görevliler arasından kendimizi en rahat hissettiğimiz kişiye
endişelerimizi ifade etmeye, ihlalleri bildirmeye ve bu kişilerden tavsiyeler almaya
teşvik edildiğimizi hatırlatmak istiyorum.
Yerel Etik Yetkiliniz:___________________________ Telefon:_______________
(Kurumsal Telefon Rehberi veya LMPeople üzerinde bilgi bulunabilir)

Atlas Learning > Eğitim Görevlerim > 2021 Etik Farkındalık Eğitimi (000001ILT21).
> Kredi Al yolunu takip ederek bu eğitimi tamamladığınızı çevrimiçi olarak
bildirebilirsiniz. Atlas Learning üzerinden eğitimi tamamladığını bildiren tüm
katılımcılara, Katılımcı Anketini doldurmaları istenen bir e-posta gönderilecek.
Bir ders yönettiyseniz tamamlamanızı istediğimiz ek bir anketimiz var. Geri
bildiriminiz önemlidir ve anketi https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
adresine gidip uygun "Anket" bağlantısını tıklayarak VEYA güvenlik duvarının
dışında https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training-resources.html adresine gidip uygun "Anket" bağlantısını
tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Hazırlık İçin Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar
Hazırlık İçin Yapılacaklar
Konulan oturum için epey önceden
tüm katılımcılara toplantı mesajı
gönderin. Nasıl ödeme yapılacağına
dair bilgi de verin.

Oturum saat ve tarihlerini saptamak
için son dakikaya kadar beklemeyin.
Aksi takdirde, telafi dersleri koymak
zorunda kalabilirsiniz.

Zamanınızı ayırarak eğitim belgelerini
gözden geçirin, Değerlerimizi Dile Getirme
Tekniklerini kavrayın ve grubunuz ile
en yakından ilgili senaryoları seçin. Etik
Yetkilisi bu konuda size yardım edebilir.

Dersi nasıl yöneteceğinizi öğrenmek
için ders saatine kadar beklemeyin.

Ekibinizden sorumlu Etik Yetkilisinin
adını ve telefon numarasını öğrenin.
“Etik Yetkiliniz” sayfasını ziyaret edin.
(https://ethics.corp.lmco.com/Your_
Ethics_Officer)

Çalışanları diledikleri an, tavsiye
için bile olsa, kendilerinden
sorumlu Etik Yetkilisi ile iletişim
kurmaya teşvik etmeyi unutmayın.

Yapın - Toplantı günü gelmeden,
derste kullanacağınız bilgisayarı test
edin. Gerekliyse, yardım için 800-4357063 hattından Bilişim Hizmetleri
Masasını arayın.

Kullanacağınız bilgisayar ve
projeksiyon sistemini test
etmek için ders gününe kadar
beklemeyin.

Yapın - Bu özellik varsa uzaktaki
çalışanların Skype veya Zoom
kullanacağı beklentisini belirleyin.

Uzaktan katılan çalışanları da sanal
derse eklemeyi unutmayın.

Yapın - İnisiyatif alarak oturuma
herkesin katılmasını sağlayın.
Tartışmayı sınıfın geneline yayın.

Kimsenin oturuma katılmadan
öylece oturmasına ya da bir veya
birkaç kişinin tüm tartışmaya
hükmetmesine izin vermeyin.

NOT: Bu sayfanın yazdırılabilir
çevrimiçi kopyasına yandaki
bağlantılardan erişilebilir.
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Hazırlık İçin apılmayacaklar

Kurum İçinden: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Harici: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html
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Katılım ve Yoklama
Her çalışanın eğitime katıldığını
bildirmesi şarttır.
Çevrimiçi: Çoğu çalışan, çevrimiçi eğitim onay özelliğini kullanıyor. 2021 Etik
Farkındalık Eğitimi (000001ILT21) kredisi almak için Atlas Learning web sitesini
ve "Eğitim Görevlerim" kısmını ziyaret edin.
Fiziki yollarla: Çevrimiçi özelliği kullanmayan bölgeler ve birimler için, katılım
ve yoklama fişinin basılı bir kopyası eklenti olarak verilmiştir veya aşağıdaki
adresten indirilebilir. https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training.

2021 ETIK FARKINDALIK EĞITIMI
KATILIM VE
TEŞEKKÜR
FIŞI
Not: Şirketteki biriminiz eğitim kursunu çevrimiçi olarak takip ediyorsa, bu fişi kullanmak gerekmeyebilir.
LM Şirketi: ______________________________________ Eğitim Lideri: ______________________________________________
Tesis: ________________________________________ Çalışan Grubu: _______________________________________________

Eğitim Değerlendirme Formu
Atlas Learning üzerinden eğitimi tamamladığını bildiren tüm katılımcılara,
Katılımcı Anketini doldurmaları istenen bir e-posta gönderilecek.
Bir ders yönettiyseniz tamamlamanızı istediğimiz ek bir anketimiz var. Geri
bildiriminiz önemlidir ve anketi https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_
Training adresine gidip uygun "Anket" bağlantısını tıklayarak VEYA güvenlik
duvarının dışında https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html adresine gidip uygun "Anket"
bağlantısını tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Eğitim Yeri: _____________________________________ Tarih: _____________________________________________________

AD VE SOYADI

İMZA

ÇALIŞAN SICIL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İmzalanmış fişleri kendi Etik Masanıza iade edin.
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Değer çatışmalarını halletmek için bu kılavuzda tavsiye edilen teknikler Giving Voice to Values: How to Speak Your Mind When You
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