2019 LİDER KILAVUZU

DEĞERLERIMIZI
DILE GETIRME

DEĞERLERIMIZ

Sayın Eğitim Lideri,

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.
Başkalarına Saygı - 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. Tek tek şahsen 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 yapma, başkalarına saygı gösterme
ve mükemmeliyetçi olma 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.

LİDERDE ARANAN TÜM NİTELİKLER
• Sonuçlar sağlar

2019 Etik Farkındalık Eğitimine rehberlik ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Derslerde
öncülük ettiğiniz tartışmalar her Lockheed Martin çalışanının kendisini güvende ve
güçlenmiş hissederek Doğru Olanı Yapma, Başkalarına Saygı ve Mükemmeliyetçi Olma
unsurlarından oluşan değerlerimizi yaşayabilmesinde kritik bir rol oynuyor.
Kendini çekinmeden, özgürce ifade etmek her zaman kolay değil; bunu yapmanın
doğru olduğunu bildiğimiz zaman bile. Etkili sorular sorma ve saygılı bir şekilde itiraz
etme kabiliyeti, yüksek dürüstlük standartlarını sürdürebilmemizin temel dayanağıdır.
Sorunlu meseleleri çözüme bağlamak için cesaretlerini toplarken karşılaşabilecekleri
engelleri görmeleri ve benzer durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini keşfetmeleri için
gruba tartışma ortamı sağlıyorsunuz.
Değerlerimizi Dile Getirme 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.
Örnek senaryolar çalışanlarımızın karşılaştığı gerçek hayattaki meselelere dayalıdır ve
iş yerindeki çetrefilli durumları ve gerçekleri yansıtırlar. Senaryolar hem Değerlerimizi
Dile Getirme Tekniklerini (buna ilgili merciye bildirme şartı dahil) öne çıkarıyor hem
de dikkati ekiplerinizin uymakla yükümlü olabilecekleri olası yasal meselelere çekiyor.
Her senaryoda, DDG (Değerlerimizi Dile Getirme) Tekniklerini etkili şekilde ya da etkili
olamayan şekilde kullanarak sorunlara ve meselelere dikkat çekmeye çalışan örnekler
yer alıyor. Oturumlarınıza katılanlardan ekrandaki karakterlerin etkili diyalog kurmaları
için ne yapmaları gerektiğini saptamaları istenecektir.
Bu yılki eğitim programı önceki senelerden biraz farklı. Sizi biraz zaman ayırıp
bu kılavuzu okuyarak DDG Teknikleri üzerine yürütülecek tartışmaların nasıl
kolaylaştırılacağını öğrenmeye davet ediyorum.
Çalışanlara karşı sergilediğiniz örnek davranışlar, departmanın, şirket biriminin ve ticari
sektörün sınırlarının ötesine taşıyor. Çalışanlarımıza eylemde bulunmakla yükümlü
oldukları fikrini aşılamak, faaliyet gösterdiğimiz durmadan değişen, dinamik dünyada
başarılı olmamız için ihtiyaç duyduğumuz kültürün inşasında kilit unsurdur.
Etik Farkındalık Eğitimini desteklediğiniz ve Değerlerimizi Dile Getirme konusunda
personelimize öncülük ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

• Geleceği şekillendirir
• Etkili ilişkiler kurar
• Ekibi hareketlendirir
• Mükemmellik, dürüstlük ve hesap verebilirlik bakımından örnek kişidir

i

Leo S. Mackay Jr.
Kıdemli Başkan Yardımcısı,
Etik ve Kurumsal Güvence
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2019’daki Yenilikler
Bu eğitimin çekirdeğinde DDG (Değerlerimizi Dile Getirme) Teknikleri yatmaktadır
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• Güncellenmiş, Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri.
• Lider Kılavuzuna ve videolara eklenen yeni simgeler.
Değerlerin nasıl etkili şekilde dile getirileceğine odaklanılmaktadır

• Tartışmalarda karakterlerin kendi değerlerini ne kadar etkili şekilde dile getirdiklerine
odaklanılmaktadır.

• DDG Teknikleri kullanılarak neden bir karakterin etkili olduğu öteki karakterin ise etkili
olmadığı saptanır.

• Tartışmalar, etkili olamayan karakterin kendi değerlerini etkili şekilde dile getirmesi için ne
yapması gerektiği saptanarak neticeye bağlanır.
Her bir karakterin eylemlerini neyin güdülediğini kavramak kritik önemdedir

• Eğitimin formatı katılımcıların karakterlerin karşılaştığı durumlarla kendileri arasında
paralellikler kurmalarını kolaylaştırır

• Eğitim, katılımcıların aşağıdakileri daha iyi kavramalarına yardım eder:
— İyi bir insanı kendisini özgürce ifade etmekten ne alıkoyar?
— Neden iyi niyetli insanlar bazen başkalarını iyi dinlemeyerek onlara köstek olurlar?
Liderlerden ne beklenir
• Liderlerden kendi oturumlarında kullanacakları senaryoları seçmeden önce, tüm
senaryoları izlemeleri beklenir. Günümüzün siyasi atmosferinde nezaket ve saygı
önemlidir. Bu yüzden, TÜM çalışanların bu yıl 4. Senaryoyu izlemeleri ve tartışmaları
beklenmektedir. Bunun yanı sıra, liderlerin katılımcılar arasında çoğunlukta olduğu
oturumlarda, taciz olaylarında nasıl hareket edileceğini işleyen 2. senaryonun ele alınması
beklenmektedir

• Senaryoların her birine ait lider kılavuzları https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
adresinden indirilebilir. Liderler bu kılavuzları kullanarak zorunlu tuttukları eğitim
programına dahil olmayan senaryolar için ilerideki bir tarihe kolayca ek ders koyabilirler.
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Derse Hazırlanırken

Dersten Önce

Derse girmeden önce, bu bölümü okumanız tavsiye edilir.

Derse başlamadan önce, atılacak temel adımlar aşağıda sıralanmaktadır.

“Peki ya kendi değerlerine göre hareket edecek olsaydın —
ne der ve yapardın?”

Tanıyın - Eğitim verdiğiniz gruptan sorumlu Etik Yetkilisinin kim olduğunu öğrenin. 20. sayfadaki
kapanış mesajı için buna ihtiyacınız olacak. Adlarını Kurumsal Personel Rehberinde bulabilirsiniz;
unutmayın, farklı bölgelerdeki çalışanlara farklı yetkililer bakabilir.

Mary Gentile

Saptayın - Kaç kişiyi eğitmekten sorumlu olduğunuzu öğrenin. 12 ila 24 kişiden oluşan gruplara
göre yeterince ders koyun. Eğitim verilecek gruptaki kişi sayısı daha dar veya daha geniş de
tutulabilir.

– Sorular Sorun – Çevrenizdekilerle Konuşun – Bilgi Edinin – Meseleye Başka Bir
							 Pencereden Bakın
Bu tekniklere dair açıklamalar bu kılavuzun 8. ve 9. sayfasında yer almaktadır. Ayrıca, senaryolar
tartışılırken katılımcılar tarafından kullanılması için, yazdırılabilir bir referans sayfasının bağlantısı
da verilmiştir.
Bu senaryolarda işlenen DDG Teknikleri çalışanların benzer durumlarda neler yapabileceklerini
temsil eder. Kendi değerlerini daha etkili şekilde dile getirmede yararlı olabilecek yegane DDG
Tekniği veya yaklaşımı olma niyeti güdülmemiştir.

SENARYOLARIN TEMALARI

Kimi senaryolarda yetkili merciye bildirilmesi şart olabilecek ihlaller işlenebilir. Dikkat çekilen
meseleleri ve bunları bildirmenin şart olup olmadığını tartışma fırsatına sahip olacaksınız.
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, 10. ila 19. sayfalardaki senaryo özetlerinde kimi tartışma konuları verilmiştir. Bir saatlik ders
boyunca iki senaryoya yetecek kadar süreniz olacaktır.

SENARYO 1 – Kendini Yapayalnız Hissetmek Nasıl Bir Şey?
Şirket dışında çalışan personel; Hassas Bilgiler; Kişisel Çıkar Çatışmaları; Tedarikçiler
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Dan Schultz, Başkan, Sikorsky
SENARYO 2 – Gözüm Bile Görmesin (liderlerin katıldığı dersler için)
Tacizden Arındırılmış İş Yeri; Kültürel Farklılıklara Saygı ve Kapsayıcılık; Liderlikte İnsan
İlişkileri; Misilleme
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Robert Mullins, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Kurumsal
Strateji ve İş Geliştirme
SENARYO 3 – Ama Casusa Benziyor
Avrupa Birliği Gizlilik Yönetmeliği; İhracat Kontrolüne Tabi Bilgilerin İfşası; Kişiler Arası
İlişkiler
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Michael Williamson, Başkan Yardımcısı, Füzeler ve
Ateşleme Kontrol
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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.
Ayırtın - İnternet bağlantısı olan ve rahatça oturmak için yeterli sayıda masa ve sandalye bulunan
bir odayı derse tahsis ettirin. Odadaki donanımları ve bağlantıları önceden test edin.
Aşina olun - Bu Lider Kılavuzundaki özetleri okuyarak ve videoların her birini seyrederek
senaryolar hakkında kabaca bilgi sahibi olun.
Dersinize katılanlar çoğunlukla liderler ise, 2. ve 4. senaryoları ele alacaksınız.
Başka derslerde 4. senaryoyu ve kalan dört senaryodan grubunuzla en yakından ilgili olan
ve merak uyandıran birisini tartışacaksınız.
Sanal Gruplar - Derslerinize başka yerlerde bulunan kişiler girecekse, her yerden eğitim
programının Web sürümüne ya da eğitim DVD’sine erişilebilindiğinden önceden emin olun.
Videoyu oynatırken, hem ders verilen odadaki katılımcılardan hem de sanal katılımcılardan
telefonlarını sessize almalarını isteyin. Tartışmalara katılma fırsatını herkese tanımak için
katılımcılara adlarıyla da hitap edebilirsiniz.
DVD - Dersi işlemek için Web sitesini kullanamazsanız, lütfen, Etik Yetkilisi ile iletişime geçerek
DVD’lerin ve DVD oynatma cihazlarının teminini sağlayın.
Yazdırın - Tüm katılımcılara dağıtmak için, Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri ve Değerlerimiz
belgelerinin yazılı çıktılarını alın. Bu belgeleri
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html adresinde bulabilirsiniz.

SENARYOLARIN TEMALARI

Her senaryoda karakterler kendilerini ifade ederken güçlüklerle karşılaşıyorlar. Senaryolarda DDG
tekniklerinin kullanılarak iş yerinde karşılaşabileceğimiz değer çatışmaları ya da etik ikilemlerle
etkili şekilde nasıl başa çıkıldığı gösterilmektedir. Oturuma girmeden önce, bu teknikleri
öğrenmekten sorumlusunuz.

SENARYO 4 – Düşük de Olsa Birlikte Çalışma İhtimaliniz Var Mı? (tüm çalışanlar için)
İş Yerinde Nezaket; İnsan Hakları; Haksız Yere Ücret Alma; Kişiler Arası Beceriler
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Kay Sears, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Uzay Askeri
Kuvvetleri
SENARYO 5 – İş güvenliğinden taviz verme
İmalat; Güvenlik Prosedürlerine Uyma; Örtülü Cinsiyet ve Yaş Ayrımcılığı; İşe Alışma
Yöneticinin Kapanış Konuşması – Michele Evans, Başkan Vekili, Havacılık
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Ders Nasıl İşlenir
Yerlerimizi Alırken

Senaryo Üzerine Tartışmalar

Dağıtın - Dersinize giren kişilere “Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri” ve “Değerlerimiz” adlı
belgelerimizin kopyalarını verin.
Sağlayın - Eğitime katıldıkları için nasıl zaman kaydı yapılacağına ve eğitimi tamamladıklarını
nasıl bildireceklerine dair aydınlatıcı bilgiler verin.
Seçin - DVD kullanıyorsanız, “Alt yazı” seçeneğini kullanın.
Çevrimiçi eğitimin Ana Menüsünde “Dil” ayarını tıklayarak arzu edilen dili seçin.
Hazırlanın - İlk videoyu seyretmeye hazır olun. Dersinize sanal katılımcılar giriyorsa, hepinizin
aynı anda başlayabilmesi için, videonun ne zaman oynatılacağını koordine edin. Ayrıca,
mutlaka, video oynarken katılımcılardan telefonlarını sessize almalarını isteyin.

Senaryo Seçin - Giriş videosu bittikten sonra, ekranın üst kısmında yer alan menü
çubuğundaki “Senaryo Menüsü” öğesine veya video penceresinin altındaki bağlantıya
tıklayarak Senaryo Menüsüne gidin. Tartışmak istediğiniz ilk senaryoyu seçin. 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.
Katılın - Ekrandaki soruları temel alarak Değerlerimizi Dile Getirme tartışmasını bir grup
halinde yürütün.
Tıklayın - Tartışma sorularının altında yer alan “Devam” bağlantısını ve ardından, Oynat

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

simgesini seçerek videonun ikinci bölümünü görüntüleyin.

Alt yazı - Katılımcılar arasında işitme engelli kimse varsa, video penceresinin alt kısmında
yer alan “CC” simgesi alt yazıyı açar. “Ayarlar” (dişli çark) simgesi tıklanarak istenilen alt yazı dili
seçilebilir.

Toparlayın - Lockheed Martin bünyesinde bu senaryonun nasıl meydana gelebileceğini
katılımcılara sorarak, senaryo özetleri (10.-19. sayfalar) ile 23 sayfadaki ek bilgileri vererek ve
bağlamı açıklayarak tartışmayı toparlayın.

Oynatın - Şirket Genel Yöneticisi ve CEO’su olan Marillyn Hewson’ın mesajını, dersi ve
Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini özetleyen bölümü gösterin.

Geri dönün - Senaryo Menüsüne geri gidin.
Tekrarlayın - İkinci senaryoyu tartışmak için bu işlemi tekrarlayın.
Sona erdirin - Kapanış mesajı verin. 20. sayfaya bakınız.
Not: Sanal veya uzaktaki kişilere verilen dersler için, 5. sayfaya bakınız.

DERS AKIŞI

SENARYO AKIŞI
Değerlerimizi
Dile Getirme
Tartışması

Yerleşme

CEO’nun Açılış Mesajı

Talimatlar ve
Teknikler Hakkında Özet

4 Dakika

3 Dakika

4 Dakika

6 Dakika

10 Dakika

Senaryo 2

Dersi Toparlama

Kapanış
Bölümleri

Toparlama
Tartışması

23 Dakika

3 Dakika

4 Dakika

3 Dakika

Senaryo 1

23 Dakika
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Videonun
Açılışı
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Değerlerimizi Dile Getirme
Teknikleri
Değerlerimizi Dile Getirme 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 şekilde dile getirebilirsek, ahlaki
çöküntüler daha meydana gelmeden önlenebilir; yenilikçi,
kültürel bakımdan kapsayıcı ve üretken bir çalışma ortamı
oluşturulabilir ve sürdürülebilir.
Kendi değerlerinizi etkili şekilde dile getirebilmek için
Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini kullanın.
Bu teknikleri kullanarak sorunu çözüme bağlayamamanız
halinde veya kurallar ihlal edildiği takdirde, meseleyi
Müdürünüze, İnsan Kaynaklarına, Hukuk Departmanına,
Güvenliğe, Kurum İçi Denetime, Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Birimine ya da Etik Masasına bildirmelisiniz.

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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KENDI IÇ
GÜDÜLERINIZI
ANLAYIN

VERILERINIZIN
DOĞRULUĞUNDAN
EMIN OLUN

SIRF KENDI
DÜŞÜNCELERINIZE
KAPILMAYIN

• Neden haklı olduğumu
düşünüyorum?

• Gereken ilgili tüm
bilgiye sahip miyim?

• Başımdan geçenleri
kime anlatabilirim?

• Bilgi almak için mi
yoksa karşı tarafa üstün
gelmek için mi soru
soruyorum?

• Fazla düşünmeden
sonuca varıyor olabilir
miyim?

• Aldığım tavrı nasıl
prova edebilirim?

• 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.

• 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,
gerçeği dayanan veriler ve
mantıkla pozisyonunuzu
destekleyin.
Karşıdaki kişinin
verdiğiniz bilgiyi zaten
bildiğini veya verdiğiniz
bilgiyi umursamadığını
varsaymayın. Katılmasanız
bile, karşıdaki kişinin bakış
açısının 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.
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BÜYÜK RESMI
GÖRÜN
• Hepimizin hemfikir
olabileceği şeyler neler?
• Hangi tavır tüm taraflar
için en iyi sonucu
doğuracak?
Meseleye, karşıdaki
kişiye niyetinizin onun
dürüstlüğünü sorgulamak
olmadığını gösterecek
bir şekilde başka bir
pencereden 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.

SENARYO 1 – KENDINI
YAPAYALNIZ HISSETMEK NASIL
BIR ŞEY?

Karakterler: Isaac – Tedarikçinin yerinde çalışan LM Mühendisi, Amy – Tedarikçinin Şef Mühendisi, Michael – Isaac’in Müdürü, Tim – Amy’nin Müdürü

Isaac

Amy

Michael

Tim

Özet: Isaac şirket dışında, bir tedarikçiye ait tesiste çalışıyor. Tedarikçi teslimat şartlarına uymuyor. Isaac, patronu Charlie ve ekibinden uzakta, kendisini yalnız hissediyor. Proje müdürü Tim,
Tedarikçi firmada çalışması için Isaac’in aklını çeliyor. Bu, Isaac’i çeşitli güçlüklere ve etik kuralı
ihlaline maruz bırakıyor.
10 dakikanızı ayırarak aşağıdaki 4 soruyu tartışın

Önemli Konular: Şirket dışında çalışan personel; Hassas Bilgiler; Kişisel Çıkar Çatışmaları;
Tedarikçiler ile ilişkiler

#3 - ISAAC, KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Ne kendi ikircikli duygularının ne de Michael’ın endişelerinin nasıl giderileceği üzerine düşünmüştü.
Isaac kendisini yalnız hissediyor:
“Lockheed Martin ekibimle birlikte
değilim. Burada olan bitenin parçası olmadığımdan eminim.”

MESELELERI SIRALAYIN

#1 - HANGI MESELELERIN HALLEDILMESI GEREKIYOR?

Michael’ın gözü kendi istekleri
dışında bir şey görmüyor:
“Isaac, inşallah bu görüşme o üniteler hakkındadır!”

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Neye başvurulmadı?

• Isaac’in maç davetini kabul etmesi (Hediyeler ve Misafir Ağırlama).
• Isaac'in Michael’a iki tarafa da sadakat duyduğunu söylememesi (Kişisel Çıkar Çatışması).
• Isaac’in üçüncü tarafın mülkiyetinde olan bilgileri görmesi.
• Michael’ın Isaac’e davranışı (Başkalarına Saygı).
• Michael’ın Isaac’in stresli olduğunu umursamaması (Mükemmeliyetçi Olun).
Neyin bildirilmesi gerekiyor?

• Isaac’in maça ve yemeğe gittiğini, Hediyeler
ve Misafir Ağırlama politikasını ihlal ihtimalini
ve üçüncü tarafın mülkiyetinde olan verileri
gördüğü bir toplantıya katıldığını yöneticiye
bildirmesi gerekiyordu.
• Isaac’in Michael’ın davranışını kendi İnsan Kaynakları İş
Ortağı ile görüşmeyi gerekiyor.

POLITIKALAR
Etik ve İş Ahlakı CPS-001
Hediyeler ve Misafir Ağırlama
CPS-008

#2 - AMY, KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Öteki proje şefleriyle konuşmak, Amy'nin, kendi pozisyonunu desteklemek için ihtiyaç duyduğu
bilgileri edinmesine yardım etti.

Davranışlarını
Ne Yönlendiriyor?

Tim başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapar.
“Şimdiye dek gecikmelerden dolayı
Isaac bizi ispiyonlamadı.”

Tim’in tavrını düzeltmek için Amy ne yaptı?

ÇEVRENIZDEKILERLE
KONUŞUN

TALK TO OTHERS

Amy, Isaac ile konuştuktan
sonra, Tim’in davranışlarını
düzeltmek için cesaretini
topladı.

MESELEYE BAŞKA BIR PENCEBILGI EDININ
REFRAME THE ISSUE
OBTAIN DATA
REDEN BAKIN
Öteki proje şefleriyle konuşmak,
Amy, Tim’e tüm projeleri riske
Amy'nin, kendi pozisyonunu
desteklemek için ihtiyaç duydu- soktuğunu ve çoktan çizgiyi aşmış
ğu bilgileri edinmesine yardım olabileceklerini belirtti.
etti.
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Isaac’in kendisini neyin rahatsız ettiği üzerine düşünmesi
gerekiyor: Tedarikçi firmada
işe girmek için duyduğu arzu
mu yoksa ünitelerde yaşanan
sorun mu.

ÇEVRENİZDEKİLERLE
KONUŞUN

TALK TO OTHERS

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREREFRAME THE ISSUE
DEN BAKIN

Isaac, Michael ile yapacağı telefon Asıl mesele Michael ile Isaac arasıngörüşmesine hazırlanmak için ken- daki ilişki değil, üniteler ve Tim ile
disine yardım edebilecek kimseyle ilgili olmalıdır.
konuşmadı.
“Isaac, bize mi yoksa kendilerine mi
yardım ediyorlar? Sen kimin tarafını
tutuyorsun?”

#4 - ISAAC’IN KENDI DEĞERLERINI ETKILI BIR ŞEKILDE DILE GETIRMESI IÇIN MICHAEL ILE
ISAAC’TEN HER BIRININ NE YAPMASI GEREKIYOR?
Hazırlanmak için ne yapmalılar?

Üçüncü Tarafın Mülkiyetinde Olan
Bilgiler CRX-015(D)
Bireysel Çıkar Çatışması CRX-014

Amy itiraz etmeyi sevmiyor.
“Tim’e ne diyebilirim ki? Biliyorsun,
kendisi itiraz edilmeyi sevmez
ve ben de itiraz edebilen birisi
değilim.”

SORULAR SORUN

SORULAR SORUN

ÇEVRENİZDEKİLERLE KONUŞUN

Isaac’in endişe duyduğu
konuları Michael'ın daha
iyi anlaması gerekiyor.

Isaac durumu anlayan Amy gibi birisiyle, Lockheed Martin’deki iş arkadaşlarıyla veya İnsan
Kaynakları İş Ortağı ile konuşabilir. Beyin fırtınası
yaparak Michael ile çalışırken onu daha başarılı
kılacak yeni yaklaşımlar bulmaya uğraşmalıdır.

Isaac üstlendiği şahsi
riskleri anlamalı.

TALK TO OTHERS

MESELEYE BAŞKA
BİR PENCEREDEN REFRAME THE ISSUE
BAKIN
İstenen teknik özellikler
ve gecikmeler hakkında
Tim’e daha kolay
itirazda bulunmak için
ikisi de ortak paydada
buluşmaya uğraşmalı.

Kapanış Yorumları
Isaac, Amy ile konuşmasaydı, Michael ile arasındaki sorunları asla halledemeyebilirdi. Amy çatışma yaşama korkundan sıyrılmak zorundaydı. Aksi takdirde Tim’e asla itiraz edemeyebilirdi.
Şirket dışında çalışan personel ile iletişim halinde kalmadığı, ne gibi güçlüklerle karşılaştıklarını
anlamadığı ve destek sağlamadığı için Michael’a ceza verildi.
Zaman varsa, buna benzer bir durumun ekibiniz içinde veya şirket bünyesinde başka bir yerde
nasıl meydana gelebileceğini ya da buna benzer bir durumdan nasıl kaçınılabileceğini tartışın.
Ek kaynaklar için 23. sayfaya bakınız.
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SENARYO 2 –
GÖZÜM BILE
GÖRMESIN

Karakterler: Rafael – Kıdemli Müdür, Tiffany ve Monica – Rafael’in ekibinin üyeleri, Matt – Yeni
Yönetici, Sharon – Matt’in Yerine Atanan Yönetici

Tiffany

Monica

Matt

Rafael

Sharon

Özet: İki yıl önce Tiffany’ye Matt tarafından cinsel saldırı yapılıyor. Korkan Tiffany, ülkenin öbür
ucunda başka bir iş buluyor. Matt gelip Tiffany’nin bölümünde karşısına çıkıyor. Tiffany hala korkuyor ve şikayet etmekten çekiniyor. Neyse ki, Monica, Tiffany’ye cesaret veriyor. Matt’in davranışı şikayet edilince, iş akdi feshediliyor. Tiffany’nin müdürü olan Rafael kadın iş arkadaşlarıyla
başa baş görüşme yapmayı reddediyor. Sharon Rafael’in tavrını düzeltmesine yardım ediyor.

Önemli Konular: Tacizden Arındırılmış İş Yeri; Kültürel Farklılıklara Saygı ve Kapsayıcılık;
Liderlikte Kişiler Arası Beceriler; Misilleme

#3 - RAFAEL, MONICA’NIN ENDIŞELERINI DINLERKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Rafael’in korkuları durumun net bir şekilde görme kabiliyetini baltalıyordu.
Rafael kendi geleceğinden endişeleniyor; kendi değerlerine ve etkili
bir lider olma kabiliyetine güven
duymuyor.

10 dakikanızı ayırarak aşağıdaki 4 soruyu tartışın

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Monica, Matt’e karşı çıkmadığı ve Tiffany’yi görmezden geldiği için Rafael’i
yetersiz buluyor.

Neye başvurulmadı?

MESELELERI SIRALAYIN

#1 - HANGI MESELELERIN HALLEDILMESI GEREKIYOR?
• Matt’in cinsel saldırısı (Tacizden Arındırılmış İş Yeri, İş Yerinde Şiddet).
• Tiffany’nin Matt’i şikayet etmesi gerektiği ve misillemeden korkması (İhlalleri Bildirme).
• Rafael kadın iş arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmayı haksız yere reddediyor.
Monica'nın bunu bildirmesi gerekiyor. Rafael'in davranışı Başkalarına Saygı başlıklı değerimize aykırı ve bu, kendisini kötü bir yönetici yapıyor.

BİLGİ EDİNİN
Rafael’in şahsi korkuları, gerçeğe
dayanmayan kapsamlı varsayımlarda
bulunmasına yol açtı; bilhassa kadın iş
arkadaşlarının niyetleri hakkında.

Neyin bildirilmesi gerekiyor?
• Korkması anlaşılır olmakla birlikte,Tiffany kendisini güvende hissederek Matt’ın davranışını hemen
şikayet etseydi, daha iyi olurdu.
• Monica'nın da haberdar olur olmaz, bu ihlali
bildirme mecburiyeti bulunmaktadır.
• Tiffany ilkin Etik birimi ile görüşmüş olmakla
birlikte, bu mesele normalde Güvenlik ve Fırsat Eşitliği Ofisine
götürülürdü.

POLITIKALAR
İş Etiği – İhlalleri Bildirme

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşit
İstihdam Fırsatı CPS-003
İş Yeri Güvenliği CRX-053

Arkadaşı ile konuştuktan sonra,
Monica kararlı davranarak Tiffany’ye etkili sorular sordu:
“Ya, Matt bunu başka kadınlara
da yaptıysa?”

ÇEVRENIZDEKILERLE KONUŞUN

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREDEN BAKIN

Tiffany kimseye bir şey söylemek
istemiyordu. Monica Tiffany’nin
bu isteğine saygı göstermek istiyordu. Yakın bir arkadaşına açılıp
yaşadığı ikilemi anlattı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Monica, yaşadığı olayın sırf
kendisini ilgilendirmediğini
Tiffany’nin görmesini sağladı:
Başka kadınlar da Matt’in
kurbanları olabilir.
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Görünüşe göre, Matt ayrıldıktan sonra, Rafael meseleyi
halletmesine yardımcı olacak kimseyle konuşmamıştı. Neden
bu şekilde hissettiğini keşfetmek ve İnsan Kaynakları, Küresel
Kültürel Farklılıklara Saygı ve Kapsayıcılık Birimi ile görüşmek
Rafael’in yararına.

#4 - EKIBINE ETKILI BIÇIMDE YÖNETICILIK YAPMAK IÇIN RAFAEL’IN NE YAPMASI GEREKIYOR?
Rafael nasıl hazırlanabilir?

SORULAR
SORUN
Hiçbir şeyi yanlış
yapmadıysa, neden
korktuğunu kendisine sormalı.

Monica arkadaşının
isteğini saygı göstermek
istiyor.

Monica ne yaparak Tiffany’yi şikayet etmeye ikna etti?

SORULAR SORUN

TALK TO OTHERS

Tacizden Arındırılmış İş Yeri
CPS-564

#2 - MONICA KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Tiffany’nin isteğine saygı göstermekle şikayet etme mecburiyeti arasında bocalamasına rağmen,
Monica, şikayet etmesi için Tiffany’yi cesaretlendirmeye kendisini hazırladı.
Tiffany korkuyor ve
geçmişi arkasında
bırakmak istiyor.

SORULAR SORUN / ÇEVRENİZDEKİLERLE
KONUŞUN

BİLGİ EDİNİN
Tiffany’nin niyetleri
hakkında yaptığı
varsayımları gözden
geçirmeli ve kendi
subjektif varsayımları
ile gerçeklerin birbirinden nasıl ayrılacağını
kavramalı.

ÇEVRENİZDEKİLERLE MESELEYE BAŞKA
BİR PENCEREDEN REFRAME THE ISSUE
KONUŞUN
TALK TO OTHERS

Duyguları hakkında
konuşabileceği bir iş
arkadaşı bulmalı veya
İnsan Kaynakları iş ortağına danışmalı.

BAKIN

Büyük resmin nasıl
görüleceğine ve kendi
davranışlarının ekibini
nasıl etkilediğine dair fikir
edinmek için birilerine
danışmalı.

Kapanış Yorumları
Tiffany’nin cesareti takdiri hak ediyor. Bu senaryoda sınırları zorlayan bir örnek ele alınmakla
birlikte, daha örtülü yollarla da cinsel saldırı yapılabilir.
Değerlerimizi dile getirme teknikleri, dinlemeyi de kapsar. Rafael gelişmeye açık birisi.
Kendi yaşadığı güçlükleri yenerek Tiffany’yi etkili şekilde dinleyebileceği ve etkili bir lider olabileceği bir ortam yarattı.
Zaman varsa, buna benzer bir durumun ekibiniz içinde veya şirket bünyesinde başka bir yerde
nasıl meydana gelebileceğini ya da buna benzer bir durumdan nasıl kaçınılabileceğini tartışın.
Ek bilgi için bir sonraki sayfaya ve 23. sayfaya bakınız.
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Lockheed Martin bünyesinde Liderlerin politikalarımıza şahsen
uymanın ötesine geçen sorumlulukları bulunmaktadır.

SENARYO 2 – LIDERIN TACIZDEN ARINDIRILMIŞ
İŞ YERI OLUŞTURMAYA DAIR SORUMLULUKLARI

1

Liderlerimizin tacizden arındırılmış bir iş yeri hedefimizi destekleyen
bir çalışma ortamı oluşturup geliştirmeye dair aktif bir sorumluluğu
vardır. Bu sorumluluk, bir taciz hadisesi yaşanmadan önce ve yaşandıktan sonra değişmez, aynen sürer.

Tüm Yasaklanmış
Davranışlar
için Sıfır Hoşgörü Politikasına
şahsen uyun1

Kurum içi veya kurum
dışı şahısların yasaklanmış davranışları
sergilemelerine hoşgörü
gösterilmediği ve yasaklanmış davranışları
sergilemeleri halinde,
şikayet edildiği bir iş
ortamı oluşturup bunu
sürdürün1

Davranışlarınız, siz
istemeseniz bile,
başkaları üzerinde
olumsuz etkiye
sebep olabilir.
Hassas olun1

Taciz hadisesi yaşanırsa, eyleme
geçerek toparlanmaları ve
yeniden kenetlenmeleri için ekibinize ve öteki kişilere yardım
edin.
Ekibiniz ve başka şahıslarla ne
kadar bilgi paylaşılabileceği
konusunda yol göstermeleri
için İnsan Kaynaklarına danışın.
Çalışan Destek Programı (EAP)
ek desteğe ihtiyaç duyan çalışanlara açıktır.2

Lockheed Martin fiziki, psikolojik ve sözlü tacizden veya başka türlü
istismardan arındırılmış bir çalışma ortamı oluşturup sürdürmeye söz
veriyor. Tacizden Arındırılmış İş Yeri CPS-564

2

EAP programına 844-880-6914 hattı aranarak veya
www.guidanceresources.com adresinden erişilebilir. Kullanıcı adı alanına
“LockheedMartin”, parola alanına “Employee1” sözcüklerini girin.

SENARYO 3 –
AMA CASUSA
BENZIYOR

Karakterler: Laurent – Yabancı orduya mensup Albay
Troy – Program Müdürü, Philip – Güvenlik Görevlisi, Natalie – Gizlilik Yetkilisi

Laurent

Troy

Philip

Natalie

Özet: Yabancı bir ülkenin ordusuna mensup olan bir Albay Avrupa Birliği sınırları içindeki
Lockheed Martin tesisinde erişimin kısıtlı olduğu bir alana giriyor. Albay AB’nin gizlilik yasaları
çerçevesinde kendisinin olduğu videoları sildirmek istiyor. Program müdürü müşterisinin talebini
yerine getirmek için baskı yapıyor, ancak videoda ihracat kontrolü ihlalleri görüntülenmiş olabilir.
10 dakikanızı ayırarak aşağıdaki 4 soruyu tartışın

MESELELERI SIRALAYIN

• AB’nin GDPR yönetmeliği çerçevesinde Albay, kişisel verilerinin silinmesini talep etme
hakkına sahiptir, ancak bu hak mutlak değildir. (Kişisel Verileri Koruma – ABD dışı).
• Natalie ve Philip, yabancı bir kişi koruma altında olan bilgilere erişmiş olabileceği için,
ihracat kontrolü ihlalinin meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor. (İhracat Kontrolüne
Tabi Bilgiler).
• Troy; Philip ve Natalie’ye verileri silmeleri için baskı yapıyor (Tacizden Arındırılmış İş Yeri).
POLITIKALAR

• Philip, Troy’un videoyu sildirme talebini
bildirmeliydi.
• GDPR yönetmeliği çerçevesinde, Natalie’nin
Gizlilik Masasına iletilen veri sildirme talebi
hakkında 30 gün içinde Albaya yanıt vermesi
gerekiyor.
• Natalie erişimin kısıtlı olduğu alana Albayın girdiğinin ihracat
kontrol uzmanlarına söylenmesi gerektiğini biliyor.

#3 - BIRBIRLERINE KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN, TROY VE PHILIP ETKILI MIYDI?
NEDEN?
Troy, yanıt vermek için yeterince hazırlıklı olmayan Philip’e itirazda bulunuyordu. Philip politikayı
doğru şekilde dile getirdi, ancak Troy’un ısrarını yenemedi. Troy işteki pozisyonunu kullanarak şirkete yeni giren Philip’e zorbalık yapıyordu..
Troy en büyük müşterisini kaybetmekten endişe duyuyor.

#1 - HANGI MESELELERIN HALLEDILMESI GEREKIYOR?

Neyin bildirilmesi gerekiyor?

Önemli Konular: Avrupa Birliği Gizlilik Yönetmeliği; İhracat Kontrolüne Tabi Bilgilerin
İfşası; Kişiler Arası İlişkiler

Hassas Verileri Koruma CRX-015
İhracat Kontrolüne Tabi Bilgiler
CRX-015(B)

İşe yeni giren Philip fikrini
söylemeye çekiniyor.

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Neye başvurulmadı?

BİLGİ EDİNİN

SORULAR SORUN

Ne Troy ne de Philip hangi
tür bilginin durumu sakinleştireceğini ve olumlu
bir sonuca yol açacağını
biliyordu.

Ne Troy ne de Philip daha net
bir sonuç almak için sorular
soruyordu.

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREREFRAME THE ISSUE
DEN BAKIN
Üzerine uzlaşabilecekleri noktalar
bulmak hem Troy hem de Philip’in
yararına.

Kişisel Verileri Koruma (ABD dışı)
CRX-017
İş Yeri Güvenliği CRX-053
Tacizden Arındırılmış İş Yeri Zorbalık CPS-564

#4 - PHILIP'IN, TROY’A KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI OLMAK IÇIN NE
YAPMASI GEREKIYOR?
Hazırlanmak için ne yapmalı?

#2 - NATALIE KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Her ne kadar Albay telefon görüşmesini tehditlerle yönlendirebileceğini düşünüyorduysa da, Natalie Albayın dikkatini meselenin ciddiyetine ve olası sonuçlarına çekebildi.
Natalie Albayın niyetleri hakkında varsayımlarda
bulunuyor.

Albay kendi üniformasından ziyade ihracat kontrolü meselesinden kaygı duyuyor.
Emirlerine sorgulanmadan uyulmasına
alışmış.

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Natalie Albayın meseleyi daha net görmesine nasıl yardım etti?

BİLGİ EDİNİN

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREDEN BAKIN

Natalie Albay hakkında gerçeklere
dayanmayan varsayımlarda bulunuyordu. Beslediği ön yargı yaptığı telefon
görüşmesini kötü yönde etkileyebilirdi.

Natalie’nin kararlılığı Albayın bu meselenin sonucu sırf kendi
istediği gibi belirleyebileceği bir mesele değil, Uluslararası Ticari
Uyum ekibiyle işbirliğine gidilmesi halinde, bunun ilgili herkesin
yararına olan bir mesele olduğunu anlamasına yardım etti.
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SORULAR SORUN
Durumun daha net bir resmini
görmesi için Troy’a sorular
sormalı.

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREÇEVRENİZDEKİLERLE KONUTALK TO OTHERS
REFRAME THE ISSUE
DEN BAKIN
ŞUN
Doğru stratejiyi geliştirmek için
Troy’u tanıyan iş arkadaşlarıyla
konuşmalı.

Büyük resmi görmesi ve videoyu
silmenin girilen riske değmediğini anlaması için Troy’a rehberlik
etmeli.

Kapanış Yorumları
Doğru olanı etkin bir şekilde yapmak için, gerçeklerin açık seçik biçimde sunulması ve kararların yanlış varsayımlara dayanılarak alınmaması şarttır. Doğru olanı yapma veya başkalarına
saygı ilkelerinden ödün verecek şekilde asla müşterilere saygı gösterilemez ve mükemmeliyetçi
olunamaz.
Zaman varsa, buna benzer bir durumun ekibiniz içinde veya şirket bünyesinde başka bir yerde
nasıl meydana gelebileceğini ya da buna benzer bir durumdan nasıl kaçınılabileceğini tartışın.
Ek kaynaklar için 23. sayfaya bakınız.
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SENARYO 4 – DÜŞÜK

Karakterler: Olivia – Mühendis, Neil – Mühendis,
Miguel – Analist, Rhomeyn - Müdür

DE OLSA BIRLIKTE
ÇALIŞMA İHTIMALINIZ
VAR MI?

Olivia

Neil

Miguel

Rhomeyn

Özet: Olivia ve Neil müşterilerin silahları kullanma biçimleri hakkında fikir ayrılığı yaşıyor ve
bunu da iş yerinde ulu orta tartışıyor. Rhomeyn “Başkalarına Saygı” değerine dayanarak iş yerinde
nezaketi korumaya uğraşıyor.
10 dakikanızı ayırarak aşağıdaki 4 soruyu tartışın

MESELELERI SIRALAYIN

#1 - HANGI MESELELERIN HALLEDILMESI GEREKIYOR?
• Neil ile Olivia arasındaki argüman savaşının Başkalarına Saygı ilkesini ilgilendiren bir
mesele olması.

Önemli Konular: İş Yerinde Nezaket; İnsan Hakları; Haksız Yere Ücret Alma; Kişiler Arası
Beceriler

#3 - RHOMEYN, OLIVIA’YA KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI?
NEDEN?
Rhomeyn; Neil ile Olivia’nın huzur bozan davranışlarının sürdükçe sürmesine izin vererek kendi
ekibini yüz üstü bıraktı. İnisiyatif kullanarak kendi ekibinin liderliğini geri almak Rhomeyn’in sorumluluğundadır.
Rhomeyn’in kızgınlığı çoğu
kez sabırsızlık ve ani kararlarla
kendisini belli ediyor. Sorunun
bitmesini istiyor.

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Olivia, Neil’in bakış açısını değil, Neil’in kendisini
sorun olarak görüyor.

Olivia’nın tavrını düzeltmek için Rhomeyn ne yaptı?

• Birbirlerine karşı argüman bulmak amacıyla mesai saatlerini ve şirket varlıklarını kullanan
Neil ve Olivia şirketten haksız yere ücret alıyor olabilir (Adil Emek Ücreti).
• Neil ile Olivia arasındaki çekişmenin ekibin morali, özellikle de Miguel üzerindeki etkisi
(Başkalarına Saygı).
POLITIKALAR

Neyin bildirilmesi gerekiyor?

İş Etiği – İnsan Haklarına Bağlılık ve Adil
Emek Ücreti

• Miguel tanık olduğu haksız yere ücret
alma meselesini daha önce bildirmeliydi.
• Rhomeyn’in soruşturma yapılabilmesi
için haberdar olur olmaz haksız yere
ücret alma meselesinin üzerine eğilmesi
gerekiyordu.

Varlıkların Şahsi Kullanımı CPS-007
Etik ve İş Ahlakı – Nezaket CPS-001

SORULAR SORUN
Rhomeyn önceki yaklaşımın
işe yaramadığını gördü. Biraz
düşündükten sonra, Olivia’ya sorular sorarak Olivia’nın meseleye
farklı bakmasına yardım etti.

MESELEYE BAŞKA BİR PENCEREDEN BAKIN

Neil ile konuşması esnasında
Rhomeyn, Neil’in soruna farklı
şekilde yaklaşması gerektiğini
fark etti.

Rhomeyn meselenin kendisinin mi
yoksa Neil’in mi haklı olduğu ile
alakalı olmadığını, birlikte medeni
bir şekilde çalışmaları gerektiğiyle
ile ilgili olduğunu Olivia’nın anlamasına yardım etti.

Tacizden Arındırılmış İş Yeri – Zorbalık
CPS-564
İnsan Haklarına Saygı CPS-021
ABD Devletine İfşalar CPS-718

#4 - BIRBIRLERINE KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI OLMALARI IÇIN
HEM NEIL’IN HEM OLIVIA'NIN NE YAPMALARI GEREKIYOR?
Hazırlanmak için ne yapmalılar?

#2 - NEIL, OLIVIA’YA KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Neil, Olivia ile olan diyaloğuna hazırlanmamıştı. Ne söylemek istediğini biliyordu, ancak karşılıklı
ağız dalaşına girmekten kaçınamadı.
Neil çabuk kızıyor ve sabırsız birisi.
Sorunu kolayca “çözebileceğini” zannediyor. Başkaları hakkında çabucak
çıkarımlarda bulunuyor ve kanıya
varıyor.

ÇEVRENİZDEKİLERLE KONUTALK TO OTHERS
ŞUN

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

Neil ve Olivia’nın sırf kendi
meselelerine odaklanmaları,
davranışlarının iş arkadaşları
ve işleri üzerindeki etkilerini
ihmal etmelerine yol açıyor.

SORULAR SORUN
Karşılıklı duydukları
saygıyı beslemek için
birbirlerine gerçek
sorular sormalılar.

ÇEVRENİZDEKİLERLE
KONUŞUN

TALK TO OTHERS

Rhomeyn ile yaptığı
konuşma Olivia'nın Neil’i
şeytanlaştırmadan mesele
hakkında düşünmesine
yardım etti.

Neye başvurulmadı?

MESELEYE BAŞKA BİR
REFRAME THE ISSUE
PENCEREDEN BAKIN
Meselenin iki kişi arasında karşılıklı ağız dalaşına dönmesini önlemeliler. Geniş bir çerçeveden
bakmak her zaman uzlaşmaya yol açmayabilir, ancak ihtilafa insani bir karakter vererek,
meselenin şahsi bir sorun haline dönüşmesini
önleyerek fikir ayrılığı düzeyinde kalmasına
yarayabilir.

Kapanış Yorumları
SORULAR SORUN
Neil ve Olivia sorular sormuyordu. Yalnızca, birbirlerine
üstün gelmeye çalışıyorlardı.
Bu çekişme hiçbir şeyi çözmeyecekti.

MESELEYE
BAŞKA BİR PENCEREDEN BAKIN
Neil, Olivia ile ateşkes
yapmaya çalıştı ve
başarısız oldu, çünkü
Olivia için anlamlı olan
bir sonuç bulamadı.
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BİLGİ
EDİNİN

TALK TO OTHERS
ÇEVRENİZDEKİLERLE
KONUŞUN

Neil, Olivia hakkında yanlış çıkarımlarda bulunuyordu.
Olivia'nın bakış açısını anlamıyordu.

Neil’in sırf kendi hedefi
doğrultusuna değil,
Olivia ile ortak nokta
yakalayacak şekilde
diyalog kurması gerekiyordu.

Gündelik hayatta birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımız önemli siyasi ve sosyal meseleler hakkında birbirine tamamen zıt fikirlere sahip olabilirler. Farklılıklarımıza bakmaksızın birbirimize saygı
göstermeyi garanti etmek, hepimizin kendisine değer verildiğini hissettiği kapsayıcı bir ortam
yaratmada vazgeçilmezdir. Saygı göstermek, haksız ücret alma ve şirket kaynaklarını kötüye
kullanma gibi suistimal hadiselerini de azaltabilir.
Zaman varsa, buna benzer bir durumun ekibiniz içinde veya şirket bünyesinde başka bir yerde
nasıl meydana gelebileceğini ya da buna benzer bir durumdan nasıl kaçınılabileceğini tartışın.
Ek kaynaklar için 23. sayfaya bakınız.
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SENARYO 5 –

Karakterler: Sarah – Yeni makine operatörü, Chaz – 20 yıllık tecrübeye sahip operatör, Aaron – Şef,
Jason – Bölüm Müdürü

İŞ GÜVENLİĞİNDEN
TAVİZ VERME

Önemli Konular: Güvenlik Prosedürlerine Uyma; Örtülü Cinsiyet ve Yaş Ayrımcılığı; İşe Alışma

Sarah

Chaz

Aaron

Jason

Özet: Chaz ve Aaron yakışıksız lafları, cinsiyetçi davranışlarıyla iş hayatını Sarah için zorlaştırıyorlar. Sarah, güvenliği ilgilendiren kestirme bir yol kullanarak kendisini kanıtlaması için oltaya
düşürülüyor. Jason meydana gelen kaza üzerine kafa yormaları için gruba yardım ediyor.
10 dakikanızı ayırarak aşağıdaki 4 soruyu tartışın

MESELELERI SIRALAYIN

#1 - HANGI MESELELERIN HALLEDILMESI GEREKIYOR?
• Chaz ve Aaron’ın güvenlik sorunu olduğu bilinen makineyi çalıştırması (Çevre, Sağlık, Güvenlik).
• Chaz ve Aaron’ın, Sarah’a yakışıksız laflar söylemesi (Tacizden Arındırılmış İş Yeri).
• Sarah’ın freze makinesini emniyet sistemi olmadan çalıştırması (prosedür ve politikalara
uyum).
• Jason’ın Sarah ile olan görüşmesinde koruyucu gözlük takmaması (Çevre, Sağlık ve Güvenlik).

#3 - AARON, EKIBINE KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?
Aaron ekibe yaptığı sunum esnasında ikna edici bir tutum takınmadı.
Aaron artık kendisine karşı
sorumlu olan Chaz ile dostluğunu korumak istiyor.

• Sarah, kabul edilemez olan cinsiyetçi laflardan
dolayı doğrudan Aaron ile Chaz’i uyarmaya çekindiyse, bu cinsiyetçi lafları GDI&I birimine (Küresel
Kültür Farklılıklarına Saygı ve Kapsayıcılık),
kendisinden sorumlu İnsan Kaynakları İş Ortağına veya Etik
Yetkilisine durumu bildirmeliydi.

POLITIKALAR
İş Etiği - İhlalleri Bildirme
Tacizden Arındırılmış İş Yeri
CPS-564

SORULAR SORUN
Ekip neden emniyet sistemini baypas
ettiklerine dair sorular sorsaydı (örn.
aletin ucunu çalışırken görememek),
güvenlik sorununu göz ardı etmeyen bir
çözüm bulabilirdi.

Aaron, ekibiyle nasıl etkili
bir biçimde diyalog kuracağı üzerine düşünmedi.

#4 - AARON'IN, EKIBINE KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI OLMAK IÇIN
NE YAPMASI GEREKIYOR?
Hazırlanmak için ne yapmalı?

SORULAR SORUN

BİLGİ EDİNİN

Ayrımcılığın Önlenmesi ve
Eşit İstihdam Fırsatı CPS-003

Aaron ve Chaz güvenlik
prosedürlerine uymuyordu.
Tavırlarını değiştirmeden önce,
kendilerini neyin prosedürlere
uymaktan alıkoyduğunu kendilerine sormaları gerekiyordu.
Aaron güvenlik sorununu
düzelttirmeme riskine neden
girdiğini ve bunun ona ne kazandırdığını kendisine sormalı.

Aaron, Chaz ve hatta
Sarah bile, kaza ile
sonuçlanan varsayımlar
yapıyorlardı. Çıkarımlarının gerçeğe dayanıp
dayanmadığını, örn. hedeflerini emniyet sistemi
devredeyken tutturma
şansları gibi, bile dikkate
almıyorlardı.

Sarah bir kadın ve yeni bir
operatör olarak sürekli sınandığını ve kendisine çıkışıldığını
hissediyor.

Sarah’ın tavrını düzeltmek için Jason ne yaptı?

SORULAR SORUN

MESELEYE BAŞKA BIR PENCEREDEN BAKIN

Jason sorular soruyor ve Sarah
ile diyalog kurarak aralarında
güven oluşturuyor.

Jason, Sarah'ın kendisine saldırı yapıldığını sanmak yerine,
meseleyi daha geniş bir açıdan görebilmesine yardım
etmek için meseleye başka bir pencereden bakıyor.

REFRAME THE ISSUE
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BİLGİ EDİNİN
TALK TO OTHERS

Aaron verdiği mesajın ikna
edici olması için ne yapmak
gerektiğini enine boyuna
değerlendirmeden meseleye
daldı.

Etik ve İş Ahlakı CPS-001

Jason’ın Sarah ile diyalog kurarken takındığı tavır, Sarah'ın, Jason’ın ne söylemeye çalıştığını duymazlıktan gelmesine yol açabilirdi. Jason kendisine hakim oldu ve diyaloğun yönünü değiştirdi.
Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

ÇEVRENİZDEKİLERLE
KONUŞUN

Çevre, Sağlık, Güvenlik
CPS-015

#2 - JASON, SARAH’A KARŞI KENDI DEĞERLERINI DILE GETIRIRKEN ETKILI MIYDI? NEDEN?

Jason, ciddiye alınmadığını seziyor.

Chaz, Aaron’ı takip etmekten mutlu
ve şimdiye dek ne yaptılarsa, onu
yapmaya devam ediyor.

Neye başvurulmadı?

Neyin bildirilmesi gerekiyor?
• Chaz ve Aaron bir yıl önce meydana gelen güvenlik sorununu bildirmek ve düzeltmek zorundaydı.

Davranışlarını
Ne
Yönlendiriyor?

TALK TO OTHERS
ÇEVRENİZDEKİLERLE
MESELEYE
REFRAME THE ISSUE
KONUŞUN
BAŞKA BİR PENCEREDEN BAKIN
Aaron bu meseleler

hakkında ekibiyle
nasıl diyalog kuracağını
öğrenmek için Jason
ile veya başka bir lider
ile konuşabilir. Hangi
konunun konuşulması
gerekiyorsa tam olarak
ona eğilmek için ekibine de sorular sorabilir.

Aaron’ın ekibi ile
yapacağı görüşmeye
başka bir pencereden bakması
gerekiyor. Kendisinin de sürdürdüğü
sürü psikolojisini
kırmanın bir yolunu
bulması gerekiyor.

Kapanış Yorumları
Sorun kapıda değil, camdaydı. Etkili sorular sormak ekibi sorunun kökünü çözmeye
yönlendirebilirdi. Tüm çalışanlar güvensiz durumları liderlerine bildirmeye ve meseleyi halletmek için tesise has prosedürlerini takip etmeye kendilerini yetkili hissetmelidir. Chaz ve Aaron’ın
Sarah’a karşı cinsiyetçi davranışları sırf saygı eksikliğinin emaresi değildi. Bu cinsiyetçi davranışlar güvenlik ihlaline ve kıl payı atlatılan bir iş kazasına da yol açtı.
Zaman varsa, buna benzer bir durumun ekibiniz içinde veya şirket bünyesinde başka bir yerde
nasıl meydana gelebileceğini ya da buna benzer bir durumdan nasıl kaçınılabileceğini tartışın.
Ek kaynaklar için 23. sayfaya bakınız.
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Oturumu Toparlarken

Hazırlık İçin Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

Kapanış Mesajınız

Hazırlık İçin Yapılacaklar		

Hazırlık İçin Yapılmayacaklar

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.

Oturum nasıl daha kolay kılacağınızı
veya ses ve görüntü donanımlarını nasıl
kullanacağınızı öğrenmek için oturum
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.

Varsa, çevrimiçi kaynaklar kullanın.

Gerekmedikçe, DVD kullanarak dersi
işlemeyin.

Oturum günü gelmeden, DVD diskini
oturum esnasında kullanacağınız oynatıcıda/
bilgisayarda test edin. Gerekliyse, yardım için
800-435-7063 hattından Bilişim Hizmetleri
Masasını arayın.

DVD kullanarak ders işlemeyi tercih
ederseniz, DVD’yi oynatıcıda test etmek için
ders gününe kadar beklemeyin.

Ekibiniz çeşitli coğrafi alanlara yayılmışsa,
sanal ders vermeyi düşünün (gerekliyse,
Bilişim Hizmetlerinden yardım alın).

Telefon aracılığıyla katılan çalışanları da
sanal derse eklemeyi unutmayın.

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.

• Oturuma katılanlara teşekkür edin.
• Çalışanlara İnternet üzerinde 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. Katılımcılara yönelik
olan çevrimiçi geri bildirim anketini doldurmalarını isteyin.
— Kurum Içi Ağ üzerinde: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
“Katılımcı Anketi” yazan bağlantıya tıklayın.
— Halka Açık Internet üzerinde:
Güvenlik duvarı dışındayken,
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining.html adresini ziyaret edip “Katılımcı Anketi” yazan bağlantıya tıklayın.
• 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, İç Denetim, Hukuk, Çevre, Sağlık, Güvenlik ve
Etik 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]

MyLearning > Eğitim Planı > 2019 Yıllık Etik Farkındalık Eğitimi (000001ILT19) > Kredi Al yolunu
takip ederek bu eğitimi tamamladığınızı çevrimiçi olarak bildirebilirsiniz. Bu eğitim programı
hakkında vereceğiniz geri bildirim son derece önemlidir. Geri bildirim anketi çevrimiçi olarak
sunulmaktadır ve eğitimin tamamlandığına dair, Kurumsal Etik Sitesi üzerinde düzenlenen
çevrimiçi yoklama işleminin bir parçasıdır. Kurumsal Etik Farkındalık Eğitim Kaynakları sayfasını
aşağıdaki bağlantıları kullanarak ziyaret edebilirsiniz.
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training veya
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
Bugünkü programa katıldığınız size teşekkür ediyorum.
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NOT: Bu sayfanın
yazdırılabilir çevrimiçi
kopyasına yandaki bağlantılardan erişilebilir.

Kurum İçinden: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Kurum Dışından: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training.html
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Katılım ve Yoklama

Ek Kaynaklar

Her çalışanın eğitime katıldığını bildirmesi şarttır.

Senaryo 1 - Şirket Dışında Çalışan Personel; Tedarikçiler ile İlişkiler

Çevrimiçi: Çoğu şirket birimi Çevrimiçi Katılım ve Yoklama özelliğini kullanır. Kurum içinden
veya kurum dışından LMPeople Web sitesini ziyaret edin ve “MyLearning”, ardından “Eğitim
Planı” bağlantısına tıklayın. “2019 Etik Farkındalık Eğitimi” seçeneğine tıklayın, “Kendi
Kendine Tamamlama” bölümüne gelin ve “Bu Kurs için Kredi Al” bağlantısına tıklayın. Eğitimi
tamamladığınız tarihi girin ve “Kredi Al” seçeneğine tıklayın.
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.

Eğitim Değerlendirme Formu
Vereceğiniz geri bildirim önemlidir. Tüm katılımcıları ve eğitmenleri geri bildirim anketini
tamamlamaya davet ediyoruz. Güvenlik duvarı arkasındayken,
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training adresini ziyaret edin ve “Anket” yazan
ilgili bağlantıya tıklayın. Güvenlik duvarı dışındayken,
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining.html adresini ziyaret edin ve “Anket” yazan ilgili bağlantıya tıklayın.

Offsite Insight, (Isaac’in masasında görülebiliyor) üç ayda bir yayınlanan bir haber bültenidir. Hedef
kitlesi Lockheed Martin tesisleri dışında çalışan personelimizdir.
Liderler ek kaynaklara erişmek için Liderler için Etik Araçlarını
(https://ethics.corp.lmco.com/Leadership_Tools) ziyaret edebilir.
Bir liderin davranışı başkalarını ya da grubun/kuruluşun performansını olumsuz yönde etkiliyorsa,
insan ilişkileri becerileri kötü olduğu için şikayet edilmelidir.
Senaryo 2 - Taciz; Misilleme
Matt’in davranışı ve benzer sorunlu durumlar, doğrudan Etik Yetkilisinin, Güvenliğin, Kurumsal
Eşit Fırsat Soruşturma ekibinin, iş bölgesindeki Küresel Kültür Farklılıklarına Saygı ve Kapsayıcılık
ekibi üyelerinin, herhangi bir Lockheed Martin Liderinin veya İnsan Kaynaklarının önüne
götürülmelidir.
Rafael’in ekibine karşı olan sorumluluğu, toparlanmaları ve kenetlenmeleri için onlara yardım
etmektir. Rafael, taciz hadisesi hakkında insanlara ne kadar bilgi verileceğini saptamak için İnsan
Kaynakları İş Ortağına danışmalıdır.
Ayrıca, Rafael, Lockheed Martin’in Çalışan Destek Programına (EAP) da başvurabilir. Bu program
bu senaryoda ele alınan temalar ya da başka meseleler yüzünden desteğe ihtiyaç duyan tüm
çalışanlara açıktır.
Çalışanlar eeo-investigations@lmco.com e-posta adresini kullanarak Eşit Fırsat Soruşturma
ekibine e-posta yollayabilir. Bir temsilci bir sonraki iş günü iletişime geçecektir.
Senaryo 3 - Uluslararası; Gizlilik ve İhracat Kontrolü
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği tarafından çıkarılan bir düzenlemedir.
Avrupa Birliği’ndeki gerçek kişilerin kişisel verilerini ve gizliliğini korur. GDPR çerçevesinde,
şahısların kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkı vardır. Ancak, bu hak mutlak değildir.
Talep incelemeye alınarak talebin yerine getirilmesinin şart olduğu sınırlı durumlardan birisine
girip girmediği saptanır.
Veri koruma ile ilgili sorularınız varsa, bulunduğunuz yerdeki İnsan Kaynakları İş Ortağı ile veya
privacy.fc-lm@lmco.com adresinden Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi ile, lütfen, iletişime geçin.
Senaryo 4 - İş Yerinde Nezaket
Tüm uluslararası silah satışları ilgili devletlerin politikalarıyla iç içe geçmiştir. Buna ABD ve
müttefikleri de dahildir. Bu faaliyetler ABD devleti tarafından düzenlenir ve hem ABD Kongresi
hem de ABD yürütme organı tarafından gözden geçirilip onaylanarak ABD’nin ulusal güvenliğine
ve dış politika hedeflerine uygun olduğundan emin olunur. Lockheed Martin'in ticari faaliyetleri,
Lockheed Martin’in insan hakları politikası ve ilgili iş etiğinde madde madde sayılmış olanlar dahil,
çeşitli politikalara, prosedürlere ve sözleşmeyle doğan yükümlülüklere tabidir.
Bu konuya dair federal yasalar şunlardır: Silah İhracatı Kontrol Yasası (AECA), Uluslararası Silah
Ticareti Yönetmeliği (ITAR), ABD Konvansiyonel Silah Transfer Politikası. Konvansiyonel Silah
Transfer Politikası, Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Ulusal Güvenlik ile İlgili Başkanlık Genelgesi
10 ile güncellenmiştir. Güncellemeye göre ABD yürütme organı, transfer edilen silahların insan
hakları ihlallerinde kullanılma riskini göz önünde bulunduracaktır.
Senaryo 5 - Güvenlik
Çevre, Sağlık ve Güvenlik birimimiz tarafından desteklenen Hedef Sıfır ana sayfasında
(https://ebs.global.lmco.com/eesh/target-zero/) daha fazla bilgi bulunabilir.
Jason kusursuz birisi değil. Sarah, Jason’a koruyucu gözlük takmasını hatırlatmalıydı.
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Hızlı Başlangıç Kılavuzu

2019 ETIK FARKINDALIK EĞITIMI

Not: Bu kılavuz, Lider Kılavuzunda daha ayrıntılı verilmiş olan talimatların yerine geçme amacı gütmez.

Oturumdan Önce
Oturum düzenlenecek odanın hazır ve tüm donanımların çalışır halde olduğundan emin olun.
8 Çevrimiçi Kaynaklar Kullanılacaksa,
• Kurum Içinden: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
• Kurum Dışından: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training.html
8 DVD Kullanılacaksa,
• Gerekliyse, yardım için 800-435-7063 hattından Bilişim Hizmetleri Masasını arayın.
8 Önceden, beş senaryonun hepsini seyredin. Dersinize katılanlar çoğunlukla liderler ise, 2. ve 4.
senaryoları ele alacaksınız. Öteki derslerde ise, 4. senaryoyu ve dersi alan grupla en yakından
ilgili başka bir senaryoyu ele alacaksınız.
8 Şirketteki biriminizin Çevrimiçi Yoklama seçeneğini sunup sunmadığını öğrenin. (Çevrimiçi
yoklama seçeneği sunulmuyorsa, https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training adresinden
katılım fişini indirerek fotokopisini çekin)
Başlarken
8 Çevrimiçi yoklama formunun nasıl kullanılacağını açıklayın veya katılımcılara basılı katılım fişini
imzalattırın.
8 Kendinizi tanıtın ve eğitimin nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapın. (Talimatlar giriş videosunda
da bulunabilir.)
8 Videoyu oynatmak için “Giriş” seçeneğine tıklayın.
8 Giriş videosunu oynatın. İşitme engelli katılımcılar için alt yazıları kullanın.
Senaryo Üzerine Tartışma
8 Bir senaryo seçin ve Tartışma ekranında durana dek videoyu oynatın.
8 Senaryoyu tartışın ve ekrandaki Tartışma Sorularına yanıt verin.
8 Videoya devam edip bitmesini bekleyin.

KATILIM VE
YOKLAMA
FIŞI
Not: Şirketteki biriminiz eğitim kursunu çevrimiçi olarak takip ediyorsa, bu fişi kullanmak gerekmeyebilir.
LM Şirketi: ___________________________ Eğitim Lideri: ___________________________________________
Tesis: ____________________________ Çalışan Grubu: ____________________________________________
Eğitim Yeri: _________________________________________________ Tarih:
____________________________
AD VE SOYADI

İMZA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8 Daha önce ele alınmamış olası bakış açılarını Lider Kılavuzundan okuyup anlatarak senaryoyu
sona erdirin.
8 Senaryonun Lockheed Martin bünyesinde ne şekilde meydana gelebileceğini tartışarak konuyu
toparlayın.
8 Bir sonraki senaryo için aynı işlemi tekrarlayın.

12

Toparlarken

16

8 Oturum katılanlara teşekkür edin.
8 Çalışanlara İnternet üzerinde yoklama formunu doldurarak eğitimi aldıklarını bildirmelerini
hatırlatın.
8 Çalışanlara Katılımcı Anketi bağlantısındaki çevrimiçi değerlendirme formunu kullanarak geri
bildirim sağlamalarını hatırlatın.
8 Kapanış mesajını okuyun.
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18
19
20

8 Çevrimiçi “Eğitmen Anketini” kullanarak kendiniz de geri bildirim sağlayın.
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ÇALIŞAN SICILNO

1

İmzalanmış fişleri kendi Etik Masanıza iade edin.
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ETHICS AND
BUSINESS CONDUCT
E XC E L L E N C E T H R O U G H I N T E G R I T Y

www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html

Değer çatışmalarını halletmek için bu kılavuzda tavsiye edilen
teknikler Giving Voice to Values: How to Speak Your Mind When
You Know What’s Right, yazan Mary C. Gentile, New Haven:
Yale University Press, 2010 adlı kitaba dayalıdır.
Bu yılki eğitimde ele alınan tekniklerin altında yatan fikirleri
araştırmak ve/veya kitabın nereden alınacağını öğrenmek
istiyorsanız, lütfen www.GivingVoiceToValuesTheBook.com
adresini ziyaret edin.
Senaryolar Lockheed Martin bünyesinde meydana gelmiş
veya meydana gelebilecek gerçek durumları yansıtmakla
birlikte, gerçek olaylarla birebir aynı değildir.
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