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DEĞERLERİMİZ
Doğru Olanı Yapın - Yaptığımız her işte en yüksek etik davranış 
standartlarına bağlı kalırız. Dürüstlüğün ve doğruluğun güven 
oluşturduğuna inanıyoruz ve bu işimizin temel taşıdır. Birleşik 
Devletler yasalarına ve bulunduğumuz diğer ülkelerdeki yasalara riayet 
ediyoruz. İyi vatandaş olmak için çaba gösteriyoruz ve eylemlerimizin 
sorumluluğunu üstleniyoruz.

Diğer Kişilere Saygı Gösterin - İşletme olarak başarımızın çalışanların 
yeteneklerine, becerilerine ve uzmanlıklarına ve bütün bir takım 
olarak işleme kabiliyetimize bağlı olduğunu biliyoruz. Farklılıklarımızın 
değerini biliyoruz ve iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız 
ve iletişimde olduğumuz kişilere saygı göstermenin tüm pozitif ve 
üretken iş ilişkileri için temel bir unsur olduğuna inanıyoruz.

Mükemmeliyetçi Olun - Görevlerimizin önemini ve müşterilerimizin 
bize olan güvenlerini anlıyoruz. Bu düşünceyle birlikte işin her 
yönünde başarı göstermek ve her zorluğun üstesinden gelmek için 
kararlılıkla yaklaşmaya çaba gösteriyoruz. Bireyler olarak yalnızca en 
yüksek başarıları değil, bununla birlikte ekip üyelerimizin en yüksek 
seviyelere ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

FARKLILIK VE KATILIMA BAĞLILIK
Farklılık ve katılım kültürümüzün temellerini oluşturur ve doğru olanı 
yapma, başkalarına saygı gösterme ve işimizi mükemmel şekilde 
yapma değerlerimizi yansıtır. Çalışanlarımızın kendilerine özel beceri 
ve deneyimlerinden yararlanarak, yenilikçi, uygun maliyetli çözümler 
ve rakipsiz müşteri değeri sağlayacağız.

KAPSAMLI LİDERLİK ŞARTLARI
• Sonuçlar sunun
• Geleceği şekillendirin
• Etkin İlişkiler Kurun
• Ekibinizi Harekete Geçirin
• Kişisel mükemmeliyet, doğruluk ve yükümlülük örneği olun
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Sayın Eğitim Lideri: 

Yıllık Değerlerimizi Dile Getirme 2018 Etik Farkındalık Eğitimi oturumunu yönettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Her eğitim seansında önderlik ettiğiniz tartışmalar, işimizde dürüstlüğün ne 
kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor ve etik ikilemlerle başa çıkma kabiliyetimizi arttırıyor.

Günlük eylemlerle değerlerimizi dile getirmek Lockheed Martin'in tereddütsüz ve uzun 
vadeli etik davranış değerlerini yansıtıyor. Tüm çalışanların ve özellikle liderlerin çalışma 
ortamımızda ve profesyonel etkileşimlerimizde değerlerimizi yansıtmada etkin bir rol 
oynadığının farkındayız. Bunun için atılabilecek en önemli adım iş ortamımızda ortaya 
çıkabilecek endişeleri dile getirmek ve bu durumları gidermek için harekete geçmektir.

Tüm çalışanlarımızın kendini değerli hissetmesi ve en üst seviyede performans 
göstermesini iki şeye borçluyuz: temel değerlerimiz -- Doğru Olanı Yapma, Diğerlerine 
Saygı Gösterme ve Maksimum Performans Sergileme; İsnat ettiğimiz Etik Tüzüğü ve İş 
İdaresi tarafından belirlenen standartlarımız; ve Tam Kapsamlı Liderlik Şartları.

Eğitim lideri olarak göreviniz, sorulan sorular üzerinde sağlıklı bir diyalog oluşturmak ve iş 
yerinde ortaya çıkabilecek fikir ayrılıklarını ve etik ikilemleri etkin bir biçimde çözebilmek 
için gerek duyulan kabiliyetleri geliştirmek adına diğerlerine yardımcı olmaktır.

Vaka senaryoları, çalışanların gerçek hayatta yüzleştiği sorunları esas alır ve iş yerinin 
karmaşıklığını ve gerçeklerini yansıtır. Program bu yıl, uzak bölgelerde yer alan 
çalışanların ve liderlerinin yüzleştiği zorluklara yoğunlaşmakta. Vaka 2, sınırlı doğrudan 
şirket etkileşimine sahip olan bir müşterinin konumunda yer alan ekip üyelerini 
içermekte. İşini evden takip eden çalışanlar ve onların yöneticileri de Vaka 5'de farklı 
zorluklarla yüzleşiyorlar. İnternet üzerinden ve/veya evden çalışan bir ekibe liderlik 
yapıyorsanız ilgili vaka(ları) eğitim seanslarınızda kullanın.

Bu kılavuz, sunulan her vaka senaryosu için önemli tartışma noktaları sunarken herkesin 
alışmasını istediğimiz çeşitli tekniklere de vurgu yapıyor. Grubunuzun tartışmasına 
kılavuzluk etmek için bilgileri kullanın.

Çalışanlar için oluşturduğunuz örnekler departmanın, iş biriminin ve iş bölgesinin 
sınırlarını aşıyor. Çalışanlarımızın harekete geçme zorunluluğunu onlara tanıtmak, 
"harekete geçme" kültürünü oluşturmada çok önemli bir rol oynar.

Etik Farkındalık Eğitimini desteklediğiniz ve Değerlerimizi Dile Getirme konusunda iş 
gücümüze liderlik ederken sarf ettiğiniz çaba için teşekkürler.

  

Leo S. Mackay Jr. 
Kıdemli Başkan Yardımcısı, İç Denetim, 
Etik ve Sürdürülebilirlik
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Eğitimin çevrimiçi sürümüne şu adreslerden ulaşabilirsiniz. 
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm;  
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
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OTURUMU YÖNETMEK İÇİN HAZIRLANMAK
Oturumunuzdan önce bu bölümü incelemeniz önemlidir.

•  Her vaka senaryosu Etik, Dahil Etme, ve/veya Tam Kapsamlı Liderlik sorunlarını içerir. 
Vaka senaryolarının iş ortamında karşılaşabileceğimiz etik ikilemleri veya değer 
çatışmalarını daha etkin bir biçimde ele almak için çeşitli tekniklerin nasıl kullanılabileceğini 
göstermeleri amaçlanmıştır.

•  Eğitim oturumunun farkındalığını yönetmeden evvel bu tekniklerin anlamak ile 
yükümlüsünüz.

Özellikle değerleri daha etkili bir biçimde seslendirmek için herkesin şu tekniklerden 
birinin veya tümünün nasıl kullanılacağını dikkate almasını istiyoruz:

   –Sorular Sorun –Diğer Kişiler ile Konuşun

   –Veri Toplayın –Soruna Farklı Bir Açıdan Bakın

Bu tekniklerin tanımları, vakaların tartışılırken katılımcılar tarafından kullanılmak üzere 
yazdırılabilir bir referans sayfası bağlantısı ile bu kılavuzdaki sayfa 4 üzerinde sunulmuştur. 
Toplantı esnasında her teknik hakkında kısa videolar gösterilecektir.

•  Bazı senaryolar için rapor edilebilir bir ihlal bulunabilir. Nelerin raporlanabilir olduğunun 
ve ne zaman raporlanması gerektiği hakkında tartışmak için fırsatınız olacaktır. Bununla 
birlikte, değerlerimizin dile getirilmesinin büyük bir bölümü bir konunun ortaya atılması 
ve bir ihlalin oluşmasını önlemek için yukarıda özetlenen tekniklerin kullanılması anlamına 
gelmektedir. Sayfa 8 ila 19 arasında bulunan bu özetler, kullanımınız için bazı tartışma 
noktaları sağlamaktadır. Bir saatlik oturumunuzda üç vaka için zamanınız olmalıdır.

Sanal Gruplar 

Seanslarınızda diğer bölgelerden katılımcılar yer alıyorsa, tüm konumların eğitimin web 
tabanlı sürümüne veya eğitim DVD diskine erişimlerinin olduğundan emin olun. Video'yu 
oynatırken sanal katılımcılardan telefonlarını sessize almalarını isteyin ve siz de 
odanızdaki telefonunuzu sessize alın. Tüm katılımcılara tartışmada fırsat tanımak için 
katılımcılara isimleriyle hitap edin. 

ÖZEL NOT:
İnternet üzerinden (Evden Çalışanlar da Dahil) Çalışan Çalışanların Liderleri

Vaka 2, özellikle güvenceli hükümet tesislerinde çalışan iş grupları için geçerlidir 
ve eğitim seansı boyunca kullanılmalıdır. Bu vaka, çalışanların bu tür ortamda 
yüzleştikleri zorluklara vurgu yapmakta ve çalışanların Lockheed Martin'e bağlı 
kalmalarını sağlamak ve iç tehdit riski faktörlerini tanımak için önemli tartışma 
noktaları ortaya koymaktadır.

Vaka 5, özellikle evden veya internet üzerinden çalışan çalışanlar için 
tasarlanmıştır. Ekiplerin fiziksel olarak ayrı olduklarında yüzleştikleri zorlukları 
tartışmak için bu vaka, bu kişilerin eğitim seansında kullanılmalıdır. 
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DEĞERLERİMİZİ DİLE GETİRME TEKNİKLERİ

Değerlerimizi dile getirerek etik ikilemleri veya değer çatışmalarını etkili bir biçimde 
çözmek bu gibi çatışmaların çalışma ortamında olağan dışı olmadığını bilmemizi 
gerektirmektedir. Farklı türde etik ikilemler veya çatışmalarla karşılaştığınızda nasıl yanıt 
vereceğiniz konusunda bir strateji oluşturabilirsiniz ve oluşturmalısınız. Çatışmalara 
bu şekilde yaklaşarak, bu çatışmaları çözmekte felce uğramış hissedeceğiniz duygusal 
durumlar yerine, uygun stratejiyi kullanarak çözebileceğiniz iş sorunları haline getirin. 
Bu teknikleri kullanarak çatışmayı çözememeniz durumunda veya bir uyum ihlalinde, 
ihlali yöneticinize, İnsan Kaynaklarına, Hukuk Departmanına, Güvenliğe, İç Denetleme 
birimine, EESH Birimine veya Etik Birimine bildirmelisiniz.

Aşağıdakiler, etik ikilemleri veya değer çatışmalarını ele almak için kullanmayı 
düşünmeniz gereken bazı teknikler veya eylemlerdir:

Sorular Sorun 
• Tehditkar olmayan bir biçimde bilgi toplayın
• Haklı olduğunuzu varsaymayın
• Tartışmak yerine bilgi almak için araştırma yapın

Haklı olduğunuzu veya sorudaki konu hakkında her şeyi bildiğinizi varsaymayarak açıklamak 
için sorular sorun. Bilgi toplamak için tasarlanmış sorular sorun ve tartışmaya dahil olan 
herkesin ele alınan sorunda daha açık ve daha bütün bir resme ulaşmalarına yardımcı olun. 
Bu şekilde sorular sormak, değer çatışmalarınızı çözebilecek şekilde durumu anlamanıza 
yardımcı olabilir. Alternatif olarak, çatışmaya dahil olan diğer kişinin hareket biçimini tekrar 
gözden geçirmesini sağlayabilir. Örnek olarak, şunu sorabilirsiniz: "XYZ konusunda karar 
alırken hangi faktörleri dikkate aldınız?" veya "Kararınızdaki temeli anlamama yardımcı 
olabilir misiniz?", "Yaklaşımınızın bazıları tarafından yüksek risk olarak görülebileceğini 
dikkate aldınız mı?" veya "Riski üstlenirken bunu en aza indirgeme planımız nedir?"

Veri Toplayın
• Konumunuzu desteklemek için gerçeğe dayalı veriler kullanın. Diğer kişinin zaten 

bildiğini ve bu verileri dikkate almadığını varsaymayın
• Verilerinizin nasıl farklı bir sonuca veya sona yönlendirdiğini açıklayın

Konumunuzu desteklemek için gerçeğe dayalı bir mantık ve veriler kullanın. Çatışma 
yaşamanıza sebep olan eylemleri öneren kişilerin farklı bir çıktı veya sonuç verebilecek 
verileri anladıklarından emin olun. Değerlerinizi veri kullanarak dile getirirken 
karşınızdaki kişileri savunmaya geçirebilecek gereksiz derecede duygusal tartışmalardan 
kaçınmış olursunuz. 
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Diğer Kişiler ile Konuşun
• Rahatlıkla konuşabileceğiniz kişilerden oluşan bir ağ tanımlayın
• Benzer bir deneyime sahip olanları arayın
• İkileminiz hakkında dürüst olun

Fikirleri ve sorunları konuşmakta rahat hissettiğiniz kişileri (iş arkadaşlarınız ve 
liderleriniz) belirleyin. Karşılaştığınız çatışma hakkında konuşun. Bazen yalnızca bir 
sorun üzerinde konuşmak nasıl çözebileceğinize yardımcı olur. Konuştuğunuz kişiler de 
benzer tecrübeler geçirmiş olabilirler. Nasıl ele aldıklarını öğrenin.

Soruna Farklı Bir Açıdan Bakın 
• Tarafsız bir dil kullanın
• Farklı bir bakış açısı vurgulayın
• İzlenen mevcut yolun risklerini sunun ve alternatifler önerin

İkileminizin diğer tarafında bulunan kişi ile konuşun. Durumu ve seçenekleri tarafsız bir 
dille farklı bir şekilde veya değerlerinizle daha fazla tutarlı olan, alternatif bir hareket 
biçimi sunan farklı bir bakış açısını vurgulayacak şekilde ifade edin. Konuya diğer kişinin 
dürüstlüğünüzü sorgulamadığınızı gösterecek şekilde farklı bir bakış açısı getirin, 
kendinizi bulduğunuz durum ya da sizden yapmanız istenen eylem konusunda rahat 
hissetmeniz için çözülmesi gereken bir endişeniz vardır. Örneğin muhtemelen etik 
olmayan bir eylemin diğer kişinin önlemek isteyeceği bir riski nasıl oluşturabileceğini 
göstermek gibi farklı bir açıdan bakılabilir.

Tartışma esnasında her teknik hakkında kısa videolar gösterilecektir.

NOT: Bu bilgilerin yazdırılabilir biçimi çevrimiçi olarak mevcuttur. 

Güvenlik duvarı içinde bulunan katılımcılar için, şu adrese gidin http://ethics.corp.lmco.com/ethics/
awareness_training.cfm ve "Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri" seçeneğine tıklayın

Güvenlik duvarı dışında bulunan katılımcılar için, şu adrese gidin http://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/training.html ve "Değerlerimizi Dile Getirme Teknikleri" seçeneğine tıklayın.
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OTURUMDAN ÖNCE
Eğitim oturumundan önce gerçekleştirilecek bazı temel aşamalar. 

Etik Birimi Yetkiliniz için iletişim bilgilerini bulun. Sayfa 20'de bulunan kapanış mesajı için 
buna ihtiyaç duyacaksınız. Bu bilgileri Enhanced White Pages üzerinde bulabilirsiniz; farklı 
konumlardaki çalışanlar için farklılık gösterebilir. 

Kurumunuzdaki kaç kişinin eğitim alacağını belirleyin ve 12-24 kişilik eğitim grupları için 
yeterli oturumlar planlayın, bununla birlikte eğitim oturumları daha ufak veya daha büyük 
gruplar için kullanılabilir. 

Katılımcılara oturumun zamanı ve yeri ile ilgili bir toplantı duyurusu gönderin. Katılımcıların 
programlarını planlayabilmelerine olanak tanımak için duyuruyu önceden gönderin. Bir 
oturumun en az bir saat sürmesi gerekmektedir. Oturum için ayrılan sürenin nasıl raporlanacağı 
ile ilgili bilgileri dahil edin. 

Rahat oturma için yeterli masa ve sandalyeleri ve bağlanabilirliği veya gerekliyse bir DVD oynatıcısı 
bulunan bir oda ayırın. Çalıştığından emin olmak için donanımı test edin. Bu seçeneği kullanıyorsanız 
makinedeki DVD diskini önceden deneyin. NOT: DVD diskleri çoğu Lockheed Martin bilgisayarlarında 
otomatik olarak çalışmayacaktır. Yardım gerekliyse 88-435-7063 numaralı telefondan IT Yardım 
Hattını arayın. Sayfa 21'de bulunan "Oturumda Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar" bölümüne bakın. 

Bu Lider Kılavuzunda bulunan özetleri okuyarak ve videoları izleyerek vakalar hakkında bilgi edinin. 

Grubunuz için anlamlı ve zorlu olan üç ila dört vaka seçin.  

VAKA LİSTESİ, KİLİT KONULAR VE YÖNETİCİ ÖZETİ
Vaka 1 - Burada Hepimiz Arkadaşız  
•  Çıkar Uyuşmazlıkları, İş Dışı Konular, Personel ve Hükümet 

Çalışanlarının İşe Alınması, Danışmanlık Hizmeti Alma, Üçüncü Tarafın 
Mülkiyetindeki Bilgi Jeff A. Babione, Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdür, Gelişmiş Geliştirme Programları, Hava ve Uzaycılık Birimi 

Vaka 2 - Gözden Irak... Gönülden de Irak... 
•  İç Tehdit, Uzak Müşteri Alanı, Üçüncü Taraflarla İlişkiler, Çevre ile 

Uyum Becerileri Amy L. Gowder, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, 
Eğitim ve Lojistik Çözümleri, Döner Sistemler ve Görev Sistemleri    

Vaka 3 - Ben de Oradaydım (Uluslararası Konum)     
•  Hediye ve Misafirperverlik, Yolsuzlukla Mücadele, İnsan Kaçakçılığı, 

Çevreyle Uyum Becerisi, İş Görevleri Stephanie C. Hill, Kıdemli 
Başkan Yardımcısı, Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme  
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OTURUMU YÖNETMEK 
Gelen katılımcılara Liderlik Kılavuzunun 4 ve 5. Sayfalarınıve “Değerlerimiz” bölümünü dağıtın. 
Bu dosyalara şu adreslerden erişebilirsiniz http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_
training.cfm; veya http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

Eğitim oturum için nasıl ücretlendirme yapılacağı ve nasıl tamamlanacağı ile ilgili 
yönergeler verin.

Katılımcılardan biri duyma güçlüğü çekiyorsa, çevrimiçiyken giriş videosunu oynatmadan evvel 
video penceresinde bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Bir DVD diski kullanıyorsanız "Altyazı" 
seçeneğini seçin. Oturumunuzda sanal katılımcılar mevcutsa videoyu aynı anda başlattığınızdan 
emin olun ve video süresince katılımcılardan telefonlarını sessize almalarını isteyin.

Yönetici, Başkan ve CEO Marillyn Hewson'dan bir mesaj ve aynı zamanda etkinliğin nasıl 
işlediğine genel bir bakış getiren video bölümünü oynatmak için "Tanıtım" seçeneğine tıklayın.

Bir vaka oynatın. Vakayı bir grup olarak tartışın ve ekrandaki sorulara yanıt verin. 

Videonun ikinci kısmını izlemek için "Devam Et" seçeneğine tıklayın. Videonun sonunda 
herhangi bir ilave yorum isteyin.

En az üç vakayı tamamlamak için süreci tekrar edin (veya bir saatten daha az olmayacak şekilde, 
mevcut zamanda olabildiğince çok vaka). Oturum için tavsiye edilen zaman çizelgesi, arka 
kapağında iç kısmında bulunmaktadır. Her vaka videosu yaklaşık 7-8 dakika uzunluğundadır. 
Her vakanın tartışılması için yaklaşık 8 dakika zamanınızın olması gerekmektedir.

Bir bitiş mesajı verin. Bkz. sayfa 20. Not: Sanal oturum için bkz. sayfa 3. 

Vaka 4 - Paylaşım Kıyameti 
•  Sosyal Medya, Başkasının Mülkiyetindeki Bilgi, 

Varlıkların Kötüye Kullanılması
    Frank St. John, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 

Füzeler ve Ateşleme Kontrolü 
Vaka 5 — Neredesiniz?  
•  Evden çalışma, İşçilik Ücreti, Çıkar Çatışması,  

Performans Yönetimi
    Brian P. Colan, Başkan Yardımcısı ve Kontrol Görevlisi,  

Lockheed Martin Corporation
Vaka 6 — Bu İşte Hepimiz Beraberiz 
•  Bilinçsiz Önyargı, Farklılık ve Dahil Etme, Takip Prosedürleri,  

Çevreyle Uyum Becerisi 
Lisa B. Callahan, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür,  
Ticari Sivil Havacılık 



DEĞERLERİMİZİN DİLE GETİRİLMESİ 2018

8

VAKA 1: BURADA HEPİMİZ ARKADAŞIZ

ÖZET
Larry, Vanessa ve Tristan, aynı semtte yaşayan iyi 3 arkadaş. İş dışında da sık sık görüşmekteler. 
Hatta, kiralanabilir bir varlığın ortakları olarak bir iş bile kurdular. Larry yakında bir hükümet 
görevinden emekli olacak ve Vanessa ile Tristan aktif birer LM çalışanıdır. Tristan Larry'i Lockheed 
Martin adına çalışması için cesaretlendiriyor.

Larry, Tristan'ın çıkartacağı yeni LM kontratını inceleme teklifinde bulunuyor. Dahası, Larry referans 
için Tristan'a örnek olarak başka bir hükümet kontratı kopyası bile sağlıyor. Deneyimine dayanarak 
bilgi sunduğunda Jason ters tepki veriyor. 

Liderin Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Bunu gerçekleştirmek için 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme tekniklerini nasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.

Vanessa, Tristan ve Larry'nin arasındaki arkadaşlık, kişisel çıkarları ve profesyonel ilişkileri ile kesişince 
bir çıkar çatışması olasılığı doğurur. Vanessa ve Tristan, arkadaşları ve aynı zamanda LM müşterisi bir 
hükümet görevlisi olan Larry ile ev kiralama işini kurduklarında en baştan Çıkar Çatışması Beyanında 
bulunmaları gerekirdi. Bu tür beyanların hukuk departmanında incelenmesi, arkadaşlar ve aile 
arasındaki iş ilişkilerinde gerçek veya algısal sorunların çıkmasını engellemeyi sağlar. 

Jason, Vanessa, Tristan ve Larry'nin ortak olduğu kiralık mülk işinin ortaya koyduğu çıkar çatışmasını 
giderebilecek fırsata sahip. Sorular Sorarak Soruna Farklı Bir Açıdan Bakarken Doğru Olanı Yapmaya 
çalışıyor. Bu girişimler başarısız olduğunda Diğerleriyle Konuşabilir ve hatta endişelerini Etik Ofisine 
veya Hukuk birimine rapor edebilir. 

Benzer bir şekilde Jason, Larry'den aldığı fikri mülkiyete tabii üçüncü taraf bilgilerini kullanarak 
yapmış olduğu hatayı Tristan'a anlatmaya çalışıyor. Tristan'ın olumsuz "kendi işine bak" tepkisi, bizim 
Diğerlerine Saygı Duy değerimize ters düşmekte. Larry, Tristan'dan işi bittiğinde dosyaları silmesini 
isteyerek Tristan'a kontratı göndermemesi gerektiğini anladığında artık çok geçti. 

Tristan, Larry'nin kontrat örneği teklifini kabul etmeden önce Veri Toplayabilir veya Soru Sorabilirdi. 
Hukuk departmanına başvurmak veya ilgili ilke veya Hassas Bilgi uyum eğitimiyle, Tristan'ın hem 
iş akdini hem de Kurumun hükümet ile çalışabilme olasılığını tehlikeye atmasına engel olurdu. 
Redaksiyonların silinmesi durumları daha da kötüleştirir.

Tristan veya Vanessa ilkelerimizi kontrol ederek Veri Toplayabilir veya Hukuk departmanı veya İK ile 
mevcut veya eski hükümet çalışanlarıyla çalışmanın özel ve doğru süreçleri hakkında bilgi almak için 
Diğerleriyle konuşabilirdi. Larry'de kendi organizasyonuyla aynı şeyi yapmalıydı. Ancak maalesef 
hiçbiri iş imkanı olasılığının tartışılmasını veya mümkün bir danışmanlık düzenlemesinin yönetmelik 
hükümlerini çiğneyeceğinin farkında değildi. 

•  Larry – Hükümet çalışanı,     
Vanessa ve Tristan'ın arkadaşı

• Tristan – LM çalışanı
• Vanessa – LM çalışanı
• Jason – LM çalışanıAN
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Çıkar Uyuşmazlıkları, İş Dışı Konular, Personel ve Hükümet 
Çalışanlarının İşe Alınması, Danışmanlık Hizmeti Alma, 
Üçüncü Tarafın Mülkiyetindeki Bilgi
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 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir: 

• Müşteriler veya tedarik ortakları ile arkadaşlık
• Mevcut veya eski hükümet çalışanından açık bir iş pozisyonu için yapılan soruya yanıt verme 
• Mevcut veya eski bir hükümet çalışanına danışma anlaşması önerme
• İkinci iş
• Rakiplerden veya tedarikçilerden üçüncü taraf mülki bilgiye izinsiz erişim

İşini iyi yapma arzusu, tıpkı Tristan'ın bu vakada yaptığı gibi bize kestirme yollar aratabilir. Alternatifleri 
tartışarak ve iş arkadaşlarımızdan tavsiye alarak önemli sorunları engelleyebiliriz. Bu sorunlar her 
zaman belirgin olarak ortaya çıkmayabilir, o yüzden Soru Sormak, Veri Toplamak ve Diğerleriyle 
Konuşmak doğru ilkelerin anlaşılması ve doğru süreçlerin takip edilmesi için çok önemlidir. 

 �  Çalışanın bir müşteri veya tedarikçi ile yakın bir kişisel ilişkisi bulunduğunda ne gibi sorunlar 
ortaya çıkabilir?

İşimizde müşterilerle, tedarikçilerle ve/veya iş arkadaşlarımızla senelerce birlikte çalışabiliriz ve bunun 
sonucu olarak güçlü kişisel arkadaşlıklar kurabiliriz. Bu arkadaşlıklar farklı türlerde çıkar çatışmaları 
yaratabilir. Bu vakada, arkadaşların birbirinden iş ile alakalı, ilkelerin ve mevzuatların izin vermediği 
iyilikler istediğini görüyoruz. Tedarik kararlarını veya tedarikçi performans değerlendirmelerini etkilemeye 
çalışmak, elimizde bulunmaması gereken üçüncü taraf fikri mülk ve rekabetçi bilgilere erişim, kendi fikri 
mülk bilgilerimizin bilinçsizce ifşa edilmesi, adil işe alım süreçlerine müdahalede bulunmak gibi tüm 
konular olası sorunlardır; CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması ve ekleri bu konuyu daha detaylı anlatmaktadır.

Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

Kapanış videosunda öğrendiğimiz gibi, Jason durumun yok sayılamayacağını anlıyor ve Tristan 
ve Vanessa’ya durumu birçok kez anlatmaya çalıştıktan sonra endişelerini Etik Ofisine bildiriyor. 
İhlali Bildirerek Değerimiz olan Doğru Olanı Yapın ilkesini uyguluyor.

Yıllık Çıkar Çatışması belgeleme sürecimiz tüm çalışanların ve direktörlerimizin gerçek veya algısal bir 
çıkar çatışmasını beyan etmek için form doldurmasını gerektirmektedir. Bu süreç uygunsuzluklarla 
karşılaşmamızı engeller.

İkinci işlerden diğer sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlara şirket varlıklarının kötüye kullanımı ve eğer bu 
aktivite normal iş saati esnasındaysa (örneğin) şirket bilgisayarları, telefonları, yazıcıları veya fotokopi 
makineleri kullanılarak yapıldıysa yanlış kullanım da dahildir. 

Larry üzerinde çalışamayacağı projeler olabileceğinden bahsediyor. Çalışanlar veya danışmanlar 
olarak Eski Hükümet Çalışanlarının destekleyebilecekleri programlarda önemli kısıtlamalar bulunabilir. 
Onlar ve liderleri veya danışman anlaşması bu 
kısıtlamalara uyulup uyulmadığının takibini sağlar. 
Eski hükümet çalışanlarının işe alımında veya 
onlarla danışman sözleşmesi yapma konusunda 
da kısıtlayıcı süreçler mevcuttur. 

Bu vakadaki üçüncü taraf fikri mülk bilgilerini 
koruma konusuna ek olarak, bilgi aktarıldığında 
aktarım kontrol gereksinimleri olabilir. Burada 
listelenen ilkelerin yanı sıra, uyum eğitimi kursu ve 
Hassas Bilgi ve Uluslararası Ticaret Mevzuatlarına 
Uygunluk kullanışlı bilgi kaynaklarındadır.

9

İLGİLİ POLİTİKALAR: 
Standartların Belirlenmesi, Etik ve İş Tüzükleri 
Tüzük 6, 10, 12 ve 25. kısım.
CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması

CRX-015 Hassas Bilgilerin Korunması

CRX-013 Devlet ve Rakip Bilgileri

CPS-521 İşe Alım ve Personel Alımı 

CRX-010 A.B.D İş Geliştirme Danışmanları

CRX-011 Uluslararası İş Geliştirme Danışmanları
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VAKA 2: GÖZDEN IRAK ... GÖNÜLDEN DE IRAK ...

ÖZET
Olivia, küçük ve uzak hükümet müşterisi konumunda çalışmak üzere Lockheed Martin çalışanı 
olarak şirkete katılıyor. Bir diğer Lockheed Martin çalışanı olan Jeff, Olivia'yı karşılıyor ve farklı şirket 
için çalışan bir yüklenici olan Heather ile tanıştırıyor. Heather bu konumda yöneticilerin olmadığını 
belirtiyor. Jeff ise Heather'ın olumsuz bir tavrının olduğunu vurguluyor ve Olivia'ya bu durumu 
görmezden gelmesini söylüyor. 

Lider’in Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Çözüm oluşturanlar 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerimizi nasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.

Jeff'e Heather'ın davranışları ve tavrıyla ilgili yaklaşımda bulunarak Olivia Diğerleriyle konuşmaya 
çalışıyor. Heather'a hüsnü zan vererek Jeff Diğerlerine Saygı Duymayı deniyor olabilir. Ancak 
hükümet çalışanı-yüklenici geçişi konusunda Heather'ın davranışlarını mazur görerek, Heather'ın 
kişisel sorunlarının olduğunu belirterek ve Olivia'nın endişelerini görmezden gelerek Doğru Olanı 
Yapmıyor veya En iyi Performansını Sergilemiyor. Jeff ise bariz bir biçimde "sorun yaratmak" 
istemiyor ve Olivia'yı gittikçe daha zorlu hale gelen bir durumla baş başa bırakıyor.

Onlarla tanışmamış olsa bile iş grubunda diğer Lockheed Martin çalışanları bulunmakta, bu yüzden 
Olivia durum ile ilgili Sorular Sorabilir veya onlarla konuşabilir ve onlar ise Jeff'in dikkatini çekmek 
için Soruna Farklı Bir Açıdan Yaklaşmayı deneyebilir. Olası bir İç Tehdit ile yüzleşerek bu kişilerden 
biri şirket güvenliğine (olası) bir İhlali bildirebilir. Neyse ki, Olivia Heather'ın davranışlarındaki 
anormallikleri fark etmeye devam ediyor ve Kim ile irtibat kurarak Diğerleriyle Konuşmayı deniyor. 

Uzak ekibe yaptığı liderlikle Kim Elinden Gelenin En iyisini yapmıyor, ekibi uzun süre boyunca kendi 
başlarına bırakıyor. Olivia'nın çağrısının yarattığı mahcubiyetin ardından Olivia'nın endişelerini dikkate 
almaya başlamış gibi gözüküyor.

 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?  
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir:

• Liderin ekip üyesi tarafından dile getirilen şikayetlerle karşı karşıya kalması
• Şirket sistemlerine ve liderliğe kısıtlı erişim ile müşterinin konumunda yer alan çalışanlar
• Uzaktan liderlikle uzakta ve/veya küçük bir şirket konumunda yer alan çalışanlar
• İç tehdit belirtileri gösteren çalışanlar

• Olivia – Hükümet alanında LM çalışanı
• Jeff – Hükümet alanında lider LM çalışanı
•  Heather – LM'den olmayan yüklenici, 

eski hükümet çalışanı
•  Kim – Jeff ve Olivia’nın yöneticisi, farklı 

bir konumdaAN
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İç Tehdit, Uzak Müşteri Alanı  
Üçüncü Taraf İlişkileri, 
Çevreye Uyum Becerileri



�  Liderler çalışanların endişelerini dinlemek istediklerini ve sorunları gidermek için harekete 
geçebileceklerini nasıl gösterebilirler?

Her türlü uzak konumda yer alan çalışan liderleri düzenli aralıklarla bu ekip üyeleriyle bir 
araya gelmek için çaba sarf etmelidir. Alan güvenliği şirket e-posta adresini kullanmayı, video 
konferanslarını vb. kısıtlasa bile bağlantı ve irtibat kurmanın başka yolları bulunmaktadır. İzolasyon 
ortamının oluşmasını engellemek ve güven, saygı ve açık iletişimi korumak için kısa kontroller bile 
yeterli olabilir. İnternet üzerinden çalışanların liderleri de nasıl irtibatta kalabileceklerini düşünmelidir.

Şirket içi ağımıza veya şirket e-posta'sına düzenli erişimi bulunmayan, müşteri veya tedarikçi alanlarında 
yer alan çalışanlar için ilave izolasyon riski bulunmaktadır. Bu ekiplerle nasıl ilişki kurulacağı ve bu 
ilişkilerin nasıl sürdürülebileceği hakkında liderler İK, Güvenlik ve Etik biriminden yardım isteyebilir. 
Etik Küçük Bölge Sorumluluk Kitabı Lockheed Martin'in etik kültürünün ve bütünlüğünün daha küçük ve 
daha fazla alanlara yayılmasını sağlamak için bu tür fonksiyonel profesyonellere kılavuzluk sunar.

Endişeleri bulunduğunda Liderler ve tüm çalışanlar harekete geçmelidir. Liderler tüm endişeleri 
dikkatlice dinlemeli ve bu endişeleri gidermek için çalışanlarla empati kurmalıdır.

Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

Geçtiğimiz birkaç yılın başlıkları bazı iç tehdit örneklerini içermekte; Kim, Edward Snowden'dan, 
Reality Winner'dan, Harold Martin'den ve Aaron Alexis'den söz etti. Gizli veya mülki bilgiler de 
dahil olmak üzere müşterinin veya şirketin sahip olduğu bilgilerin çalınması veya ifşa edilmesi 
müşterilerimizin milli güvenliğini zedeleyebilir veya şirketimizin rekabetçi konumuna zarar verebilir. 

En yüksek risk kategorisinde, güvenli hükümet alanlarında, şirket liderliğinden ve sistemlerinden uzak bir 
biçimde çalışan kişilerdir. Bu çalışanların veya şirket konumunda çalışan kişilerin liderleri, çalışanlarıyla 
bağlantı kurmak için fazladan çaba sarf etmeli, Lockheed Martin'in beklentilerini ve kültürünü onlara 
tanıtmalı ve onlara kendilerini Lockheed Martin ekibinin bir parçası olarak hissettirmelidir. Uzakta, 
birden fazla konumda veya müşteriyle, tedarikçiyle ortak girişimlerde veya diğer konumlarda yer 
alan ekip üyeleriyle etkileşime geçmenin kendine has zorlukları bulunmaktadır. İK, Etik ve Güvenlik 
departmanlarında yer alan benzer toplulukların ve fonksiyonel profesyonellerin liderleri de dahil olmak 
üzere bu çalışanların liderleri mümkün olan yaklaşımlar hakkında diğerleriyle konuşmalıdır. 

İç tehdit belirtilerine şunlar dahildir: hal ve tavırda değişiklik, finansal değişiklikler veya zorlukları, 
hayat tarzı değişiklikleri ve endişeleri, bilgiye erişimi arttırma girişimleri, iş saatlerinde değişiklik. 

Açılış sahnesinde Jeff, hükümet ekibinin öğle yemeklerine, partilere vb. şirket personelini dahil 
"edemeyeceğini" söylüyor. Bu o kadar katı bir kural değil ancak bazı şirket konumlarında yükleniciler 
ile aradaki samimiyet mesafesini korumak 
adına bu tür davetlerden kaçınılması 
genellikle yapılan bir eylem. Bu tür etkinliklere 
katılıyorsak mümkün olduğunca kendi 
hesabımızı kendimiz ödemeliyiz. Eğer etkinlik 
iş nezaketinden ötürü yapılıyorsa (veya 
hesap ödenmiyorsa), CPS-008 Hediyeler, 
Misafirperverlik, Diğer İş Nezaketleri ve 
Sponsorluklar nezdinde izin verilen hediyeler ve 
iş nezaketleri kısıtlamalarına uymalıyız.
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İLGİLİ POLİTİKALAR: 
Standartların Belirlenmesi, Etik ve İş Tüzükleri 
Tüzük 6 ve 17. kısım.

CRX-059 İç Tehdit Algılama Programı

CPS-569 Güvenlik

CPS-008 Hediyeler, Misafirperverlik, Diğer İş 
Nezaketleri ve Sponsorluklar
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VAKA 3: BEN DE ORADAYDIM (Uluslararası Konum) 

ÖZET
Bir LM çalışanı olan Sam, ev sahibi ülke olan müşteriyle offset anlaşması ile ilgili özel bir etkinliğe 
hazırlanan ekibe liderlik yapmayı teklif ediyor. Faaliyeti yürütmesi beklenen Michael ise yöneticileri 
Troy etkinliğe Sam'i tahsis ettiğinde endişeleniyor. Sam Michael'a projede sorun olduğunu söyleyince 
Michael uzaklaşıyor. Sonradan Michael durumu Troy ile konuşmayı planlıyor. 
Liderin Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI 
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Çözüm oluşturanlar 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerimizi nasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.

Troy'un etkinlik hazırlıklarına Sam'in liderlik yapması kararından sonra Michael, şahsen Sorular Sorabilir 
veya muhalif olmadan Troy'a Konuyu Farklı Bir Açıdan Açıklayabilir. Böylelikle CPS-008'de ve Uluslararası 
Misafirperverlik Kılavuzunda yer alan özel hediye ve misafirperverlik kurallarını ona anlatmaya yardımcı 
olur. (Troy Sam'e kurallara dikkat etmesini söylemiyor; sadece "misafirperverliğe dikkatli yaklaşmalıyız.") 
diyor Michael, Doğru olanı yapmak için ve takımın En iyi performansını sergilemesi için aynısını Sam'e 
yapabilirdi. Projede sorunlar ortaya çıkana kadar Sam'e kendi başına olduğunu söylemedi. Michael 
kendisi hakkında Sorular Soruyor ve Troy ile konuşarak Doğru Olanı Yapıyor. 
Odadaki ekip üyelerinden herhangi birisi de toplantıda Sam'i lider olarak atadıktan sonra Troy için 
Konuyu Farklı bir Açıdan anlatabilir.

Sam, gönüllü olduğu görev için olası tehlikeleri tamamen anlamamasına rağmen ilk başta CPS-008'i 
veya İş Hediyeleri Uygulaması (Etik web sitesinden alınabilir veya LM App Store'dan iOS cihazlara 
indirilebilir) bakarak Veri Toplayabilir. Michael, Protokol ve Etik departmanı da dahil olmak üzere 
Diğerleriyle de konuşabilir. Iyad'in işe nasıl alındığı bilinmiyor ancak bu ve tüm etkinlik sözleşmeleri 
Küresel Tedarik Zinciri Organizasyonu, GSCO aracılığıyla yapılmalıdır. Sam Iyad'ı tanıdığı için burada 
bir çıkar çatışması durumu söz konusu olabilir. Eğer Iyad Sam ile paylaştığını gördüğümüz yemekleri 
ısmarlıyorsa, bu ilke ihlali de olabilir.
Sam boyunu aşan işlere giriştiğini fark edene kadar kimseyle konuşmuyor. Ta ki salonda Michael ile 
karşılaşıncaya kadar, Michael ise sağlıklı bir şekilde iletişim kuramıyor ve kindar bir yanıt vererek 
Diğerlerine Saygı Göstermiyor. 

Sam, Iyad "bana nasıl olduğunu sorma - işçilik çok daha ucuz" cevabını vermesine rağmen Iyad'ın 
maliyeti düşürme yaklaşımına doğru bir şekilde karşı çıkmıyor. Kaçak iş gücünün kullanılması olasılığı 
nedeniyle bu Sam için tehlike arz etmektedir. Iyad, Sam’e bu konuda Sorular Sormalı ve Troy, GSCO veya 
Hukuk departmanına başvurarak Diğerleriyle konuşmalıdır. Sam, CPS-008'in ihlali olabilecek bir konu 
olan, Iyad'ın Sam'in ailesini ziyarete gitmesi teklifi hakkında Veri Toplamıyor veya Sorular Sormuyor. 

Olayların kontrolden çıkmasını engellemek için tüm süreç boyunca Troy Sam'i denetlemelidir.

• Sam – LM çalışanı
• Michael – LM çalışanı
• Troy – Yönetici
• Iyad – YükleniciAN
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Hediye ve Misafirperverlik, Yolsuzlukla Mücadele, 
İnsan Kaçakçılığı, Çevreyle Uyum Becerisi, İş Görevleri
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 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir:

• Yeni ve alışılmadık bir görevi üstlenme
• İş atamaları gerçekleştirme
• Müşterilere ve/veya diğerlerine misafirperverlik sergileyecek etkinlikler düzenleme
• Tedarikçilerin seçilmesi
• Olası bir yolsuzluk veya insan kaçakçılığı durumu tehlikeleri - bazı şeyler yolunda gidiyor gibi gözükmüyor

Bir sorunla karşılaştıklarında Liderler ve tüm çalışanlar harekete geçmelidir. Dinleyerek, tavsiye vererek 
ve ilgili ilkeleri ve uzmanları tanımlayarak sıkıntılarla karşılaşan iş arkadaşlarımıza yardım eli uzatabiliriz. 
Kişisel olarak hayal kırıklığına uğramış olsak bile bireysel iş ilişkilerimizi korumalı ve kasten anlaşmazlık 
yaratmaktan kaçınmalıyız. Diğerlerine Saygı Duyma Lockheed Martin'in temel değerlerinden biridir. 

 � İş atamaları yaparken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?
Geçmiş deneyim ve ilgili konu hakkında sahip olunan bilgi oldukça önemlidir ancak çalışanlar için, 
daha fazla kabiliyet ve uzmanlık geliştirmek adına yeni zorluklarla yüzleşmek de bir hayli önem taşır. 
İş yükü ve bireysel gelişim planları da faktör olabilir. Bu vakada Sam ve Michael'ı ortak yaparak 
Troy'un ekibe katkı sağlaması daha iyi olur. Projenin önemi göz önünde bulundurularak, ani verilen 
karardan ziyade tasarlanmış bir düşünce daha anlamlı olur.

Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

Hediyeler, misafirperverlik ve sponsorluk kuralları oldukça karmaşıktır. İzin verilen sınırlar ülkeden 
ülkeye veya aynı hükümetin farklı dallarında bile farklılık gösterebilir. Neye izin verildiği ile ilgili farklı 
kaynaklar yer almaktadır, ve bu sınırlarda istisnalar talep etmek için oluşturulmuş bir süreç mevcuttur:

•  CPS-008 Hediyeler, Misafirperverlik, Diğer İş Nezaketleri ve Sponsorluklar - ülkeye özel sınırlar ile 
Uluslararası Misafirperverlik Kılavuzuna bağlantılar içerir

•  CPS-008 hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) - Etik Departmanı sitesinden ulaşılabilir ve örnekler 
içermektedir

•  Hediye Kararlaştırma Ağacı aracı - Etik departmanı sitesinden ulaşılabilir ve LMApp Mağazasından iOS 
cihazlara indirilebilir

• CPS-008 sponsorluk ve hediye istisnası talep aracı (CPS-008 9. Kısıma göz atın)

Tedarikçileri kişisel ilişkilere göre seçmek ve yönetmek işi adil rekabet anlayışı ve doğruluk içinde 
yürütme sürecini baltalar. Bir tedarikçiye kaynak sağlama görevi verildiğinde Küresel Tedarik Zinciri 
Yönetim Organizasyonu önemli bir kaynaktır. 

Ucuz işçilik kaçakçılığın tek belirtisi değildir ancak uyarı işareti olabilir. GSCO aracılığıyla tasdik edilmiş 
tedarik süreçlerini kullanarak kaçak işçiliğin kullanılmaması sağlanır.

Bu durumda Kurum, yolsuzlukla ve insan kaçakçılığıyla 
suçlanabilir ve olay yaşanmadan önce sorunların giderilmesi 
için uygun önlemler alınmadığı sürece kontratın geçersiz 
kılınmasına yol açabilir. Biz sözleşme ya da alt sözleşmenin 
yerine getirilmesi ile ilgili olarak Bildirilmesi Gereken bir 
İhlalin hemen açıklanmaması, ABD Hükümet tedarikçisi 
ya da birey olarak çalışanlar çalışanları yasaklayabilir ya da 
federal hükümet ile sözleşme yapma izinleri askıya alınabilir. 
Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 
diğer ülkelerde yerel yasalar ve yönetmelikler geçerlidir. 

İLGİLİ POLİTİKALAR: 
Standartların Belirlenmesi, Etik ve İş Tüzükleri 
Tüzük 4, 6, 11, 12, 21 ve 22. kısım.

CPS-008 Hediyeler, Misafirperverlik, Diğer İş 
Nezaketleri ve Sponsorluklar

CPS-730 Yolsuzluk Karşıtı Yasalar ile Uyum 

CPS-734 Kişilerde Kaçakçılıkla Mücadele 

CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması
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VAKA 4: PAYLAŞIM KIYAMETİ 

ÖZET
Bir LM çalışanı olan Miguel, şirket varlıklarını (akıllı telefon, laptop ve ofis telefonu) kullanarak yeni iş 
yerinin fotoğraflarını çekiyor ve bu fotoğrafları ailesine gönderiyor. Annesi de bu fotoğrafları sosyal 
medyada paylaşıyor. Miguel'in iş arkadaşı olan Catherine ise, Miguel'in annesinin yaptığı paylaşımda, 
bilgisayar ekranında ve masanın üzerinde yer alan dosyalarda fikri mülkiyete tabi bilgilerin yer aldığını 
Miguel'e bildiriyor. Catherine Miguel'e paylaşımı kaldırması tavsiyesinde bulunuyor. Miguel ise bunun bir 
sorun olup olmadığından emin olmamakla birlikte olası bir bilgi ifşasını beyan etmekte tereddüt ediyor. 

Liderin Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI 
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Çözüm oluşturanlar 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerimizi nasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.

Etik Tüzüğümüzün "Standartları Belirleme" ilkesi, hem uzun dönem çalışanlarımızın hem de işe yeni 
başlamış elemanlarımızın LM değerlerine ve ilkelerine bağlı kalmasını gerektirir.

Paylaşımı internette gördüğünde Catherine, Soru Soruyor ve Miguel için konuya Farklı Bir Açıdan 
bakıyor. Annesinin videoyu sosyal medyaya yüklemesinin farkında olmadığını anlayınca Miguel'in 
sorunu çözmesini istiyor. Miguel'in iş arkadaşlarından herhangi biri de Facebook paylaşımlarını 
gördüğünde aynısını yapardı. 

Miguel, paylaşım konusunda yönetmeliklere bakarak ve uzman yardımı alarak Veri Toplayabilir 
ve Diğerleriyle Konuşabilir. Son olarak, Doğru Olanı Yapma ve En iyi Performansı Sergileme 
değerlerimizle uyuşacak şekilde, onun veya Catherine'in özellikle bir rakibe bilgi aktarma olasılığı 
olduğu için İhlali Bildirme ilkesini uygulaması gerekirdi.

 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir:

• İş yerinde mobil cihaz kameralarının kullanımı
• Şirket tarafından tedarik edilen taşınır/taşınmaz varlıkların kişisel kullanımı
• İş başarılarını paylaşmak için sosyal medyanın kullanımı
• Diğer çalışanların kişisel bilgilerinin tartışılması

İş yerinde çekilen fotoğraflar, fotoğrafın veya videonun amaçlanan konusu olmasa bile bilinçsiz bir 
biçimde hassas bilgileri veya verileri ortaya çıkarabilir. Buna hem belgeleme hem de fiziksel güvenlik 
düzenlemeleri dahil olabilir. Fotoğraf veya video çekmeden önce yerel iş bölgesi ilkelerini kontrol 
edin ve gerekli izinleri alın.

• Miguel – LM çalışanı
• Catherine – LM çalışanı
• Elena – Miguel’nun annesi
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Sosyal Medya, Başkasının Mülkiyetindeki Bilgi, 
Varlıkların Kötüye Kullanılması
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CPS-007 kapsamında şirketin tedarik ettiği varlıkların kullanımına bazı durumlarda izin verilse de, 
uyulması gereken koşullar ve kısıtlamalar mevcuttur. Miguel'in başka bir ülkede olan annesini şirket 
telefonundan araması da bu kuralları çiğniyor. 

Sosyal medya hesaplarını kontrol etmek fark ettiğinizden çok daha fazla zaman alır ve hatalı 
ücretlendirmeye neden olur. Bu durumda, Miguel annesinin paylaşımının yol açabileceği hasarı gidermeye 
çalışırken çok fazla iş zamanı tüketmekte. Sosyal medya iş başarılarımızı ve dönüm noktalarımızı 
paylaşmak için bizi cezbeden bir yer olabilir ancak paylaştığımız iş ile alakalı bilgilere dikkat etmeliyiz. 

Miguel'in başka bir çalışanın maaşı için annesine yaptığı yorumda bir sorun bulunmamakta - Miguel 
herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadı ve Miguel'in rolünü gizli maaş bilgilerine ulaşmak için kullandığına 
dair herhangi bir kanıt da bulunmamakta. Bir akrabasını iş başvurusu yapmaya teşvik ederken Miguel 
işe alım sürecini herhangi bir şekilde etkilemeye çalışmıyor.

 � Miguel'in sosyal medyayı yanlış kullanmasından ötürü ortaya çıkan olası tehlikeler nelerdir?
Olası etkilere şunlar dahil olabilir:

• Mülki bilgilerin ifşa edilmesi
• Güvenliği riske atabilecek bilgilerin paylaşılması 
• Sosyal medyada geçirilen zaman nedeniyle yanlış hüküm ve uluslararası arama(ların) maliyeti 
• Sosyal medya faaliyetlerinden virüs bulaşma olasılığı
•  Miguel için disiplin işlemi uygulanması. Disiplin işleminin derecesi videoda izinsiz ifşa edilen 

bilginin mahiyetinden etkilenebilir

Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

Anne babaların çocuklarıyla gurur duyması ve çocukların ailelerini mutlu etmek istemesi evrensel 
duygulardır. Bu senaryo herhangi bir ülkede veya kültürde geçerli olabilir. Hepimizin, başarılarını 
paylaşmak istediği bir ailesi ve arkadaşları var ve bu başarıların yakınlar ile paylaşılması tabiatı gereği 
yanlış bir davranış değil. Ancak bilgi paylaşmak için sosyal medyanın kullanımı ile hassas bilgilerin 
korunması arasındaki dengeyi iyi korumamız gerekmektedir. Özellikle şirketin sağladığı cihazlarla, 
şirket içinde sosyal medyanın ve kameraların kullanımını içeren ilkelerin farkında olma, bilinçsiz bir 
yanlışın yapılmasını engelleyebilir.

Lockheed Martin olarak adil ve dengeli maaş felsefesini benimsiyoruz. Bilginiz olsun, A.B.D Başkanlık 
Emri 11246 Maaş Şeffaflığı Mevzuatı 11 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Mevzuat, 
özellikle federal yüklenici ve alt yüklenici çalışanlarının ve/veya eleman adaylarının maaşları hakkında 
tartışmalarının yasaklanmasını engeller. 

Ancak, işlerinin fonksiyonu gereği diğer 
çalışanların veya adayların maaş bilgisine erişimi 
olan çalışanlar, diğer çalışanların veya adayların 
maaş bilgisini bu tür bilgilere erişimi bulunmayan 
bireylere aktaramaz.

İLGİLİ POLİTİKALAR: 
CRX-253 Sosyal Medya 
CPS-007 Lockheed Martin Varlıklarının Kişisel Kullanımı 
CPS-037 Bilgisayar ve Bilgi Kaynaklarının Düzgün Kullanımı
CRX-015 Hassas Bilgilerin Korunması
CRX-016 Gizlilik - Amerika Birleşik Devletleri 
CPS-569 Güvenlik
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VAKA 5: NEREDESİNİZ? 

ÖZET
Jill yeni bir ekibe katılıyor ve iş arkadaşlarının evden çalıştığını öğrenince çok şaşırıyor. Yeni işine 
alıştıktan sonra Jill, iş arkadaşı Tran'a erişememenin zor bir durum olduğunu anlıyor. Diğer bir iş 
arkadaşı olan Lester ise, Jill'e evden çalışmanın aile sorunlarıyla ilgilenirken aynı zamanda üretken 
kalabilmesine imkan tanıdığını söylüyor. Jill, Tran'ın bu sistemi kötüye kullandığını düşünüyor ancak 
Lester, Jill'in bu konunun üstüne gitmemesini istiyor.
Liderin Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI 
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Çözüm oluşturanlar 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerimizi nasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.
Yardım edebilmek için Lester'ın elinde mükemmel bir fırsat var. Jill, Tran'dan istediği desteği 
alamayınca Diğerleriyle Konuşuyor, Lester'la problem hakkında ve internet üzerinden çalışmayı 
anlamaması konusunda bilgi alışverişi yapıyor. Lester ise internet üzerinden çalışmanın ona sağladığı 
faydaları açıklayarak Konuya Farklı Bir Açıdan Bakıyor. Lester Tran'ın eylemlerini haklı buluyor gibi 
gözükse bile Tran'ın eylemleri çalışması gereken zamanda çalışmadığını gösteriyor ve Lester kendi 
kişisel durumunu koruma endişesinde. Jill, Al ile konuşacağını söylediğinde Lester'ın onu durdurmaya 
çalışması Doğru Olanı Yapın ilkesiyle ters düşmektedir. Jill ve Lester, Tran tarafından kötüye kullanım 
ihlali yapıldığının farkında olan kişiler olabilir ve ikisinden birisi İhlali Bildirmelidir.
Al Jill'in endişelerini gidermek için de devreye girebilir ancak Tran'ın işte bulunma durumu ile ilgili 
Jill'in düşüncelerini dikkate almadığı için Diğerlerine Saygı Gösterme değerini yansıtmıyor. Birisinin 
çevrimiçi durumuna bakmak o kişinin işte olduğunu anlamak için yeterli değildir. Liderleri olarak Al'in 
daha fazlasını yapma yükümlülüğü bulunur. Durumu daha iyi anlamak için Tran'a Soru Sorabilir - 
belki Jill aşırı tepki gösteriyordur veya belki de diğerlerinin Tran ile ilgili benzer sorunları mevcuttur. 
Al, Tran'ın onu tamamen meşgul edecek işi bulunmadığını da öğrenebilir. Eğer Al nasıl devam 
edeceğinden emin değilse, (İK ve Etik birimi gibi) Diğerleriyle Konuşarak yardım isteyebilir veya 
Tran'ın çevrimiçi olduğu zaman hakkında Veri Toplayabilir.

 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir: 

• İş arkadaşınız ekipteki "rolünü yerine getirmiyor" olabilir
• Yeni ekip üyesinin sorgulama süreci 
• İş saatleri boyunca veya LM'nin varlıklarını kullanarak ek iş yapan bir çalışan
• Hiçbir bilgi vermeden düzenli olarak ulaşılamaz olan iş arkadaşı
 �  Ekibiyle aynı coğrafyayı paylaşmayan bir lider ekibini nasıl motive edebilir ve onlara ilham 
kaynağı olabilir? 

Hepsi aynı fiziksel ortamı paylaşmayan bir ekiple çalışmak ilave çaba gerektirir. Bazı öneriler:
•  Ekip oluşturma için gerçek veya sanal "yüz yüze" fırsatları değerlendirin. Skype görüşmelerinin 

kullanılması veya düzenli olarak telekonferanslar düzenlenmesi doğal olarak ortak alanda 
çalışanlar için gerçek zamanlı bağlantının korunmasını sağlayabilir. 

• Al – LM Yöneticisi
• Jill – LM çalışanı
• Tran – LM çalışanı
• Lester – LM çalışanı
• Sophia – LM çalışanı, gösterilmiyorAN
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Evden çalışma, İşçilik Ücreti, Çıkar Çatışması,  
Performans Yönetimi
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•  Düzenli ekip toplantıları gerçekleştirin. İş ekibine özel olanlar da dahil olmak üzere büyük iş 
faaliyetlerinden herkesi haberdar edin. Hayat hakkında (tatiller, çocukların başarıları, gönüllü 
aktiviteler vb.) konuşmak için birkaç dakikanızı ayırın. 

•  Açık bireysel taahhütler ve ekip hedefleri koyun ve kademeli olarak artan ilerleme veya büyük 
başarılar da dahil olmak üzere bu hedeflerde kaydettiğiniz ilerlemeyi takip edin ve kutlayın. 
NextGen Takdir Programı’nı Kullanın. 

•  Ekip üyeleriyle birebir görüşmeler planlayın. "Gözden Irak'ın" "Gönülden de Irak" olmasına 
izin vermeyin.

•  Ekip üyelerinin zor zamanlarında onlara destek olun. Çalışan Yardım Programı gibi destek 
kaynaklarını anlayın ve önerin. İK İş Ortakları da yardımcı olabilir.

• Hizmet yıldönümlerini, doğum günlerini ve diğer özel olayları hatırlayın. 
Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

İnternet üzerinden çalışmak size ayrıcalık tanımaz. Tüm pozisyonlar internet üzerinden çalışmaya 
elverişli değildir ve liderliğin, birden fazla faktör esas alınarak internet üzerinden çalışmaya uygunluğu 
belirleyici takdiri bulunmaktadır. İnternet üzerinden çalışma, alternatif olarak bir seçenek olabilir 
veya sağlık sorunları nedeniyle işten uzak kalan bir çalışan için geçici imkanlar sunabilir. Performans, 
düzenli performans yönetim sistemi ile uygun olarak değerlendirilir ve normal işçilik ücretlendirme 
gereksinimleri de uygulanır. Tam ve yarı zamanlı internet üzerinden çalışan çalışanlardan düzenli asıl 
iş programlarını korumaları beklenmektedir. CRX-514'e göz atın. 

İnternet üzerinden veya esnek programlarla çalışan çalışanların ve liderleri ve uzak konumlarda 
çalışan kişiler, denetim, iş kalitesini ve performansını değerlendirme kabiliyetini korumalıdır. 

Tran'ın köpek gezdirme işi onun için çıkar çatışması yaratmakta. Bu işi normal iş zamanında yapıyor 
ve bu durum onun asıl işini yapmasına engel oluyor. İkinci işini desteklemek için şirketin sağladığı 
telefonu veya bilgisayarı bile kullanıyor olabilir; bu durum açıkça yapılmasa bile şirket varlıklarının 
yanlış kullanımı olurdu. CRX-014 Çıkar Çatışması Beyanı süreci aracılığıyla kişisel işlerin Hukuk 
birimine açıklanması bu tür sorunların giderilmesi ve önlenmesini sağlar.

Tran'ın köpekleri gezdirirken şirkete mal ettiği zaman ciddi bir ihlal teşkil eder. Bu zaman, herhangi bir 
ücret bir hükümet kontratına tahsis edilmiş ise, fazladan harcanan zaman için LM Hukuk Departmanı 
hükümete telafi ücreti ödemekle ve şirket varlıklarının yanlış kullanımını beyan etmekle yükümlüdür. 
Bir sözleşme ya da alt sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Bildirilmesi Gereken bir İhlalin 
hemen açıklanmaması, ABD Hükümet tedarikçisinin ya da birey olarak çalışanların çalışmaktan men 
edilmesine ya da federal hükümet ile sözleşme yapma 
izinlerinin askıya alınmasına sebep olabilir. Avustralya, 
Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer 
ülkelerde yerel yasalar ve yönetmelikler geçerlidir. 

Brian Colan 9/80 ve 9/75'den bahsediyor. ABD'de 9/80 ve 
bazı uluslararası konumlarda 9/75 birçok çalışana her iki 
haftada üç günlük hafta sonu tatili sağlayan iş programlarıdır.

Hem Lester'ın hem de Jill'in bu durumda Harekete Geçmesi 
gerekmektedir. Yeni bir çalışan olan Jill bu zorunluluğu 
yerine getiriyor. Ancak Lester bunu yapmıyor. Al, Lester'a 
bu yükümlülüğü hatırlatıyor: olası bir ihbar edilebilir ihlali 
saklamak Lester için disiplin işlemi başlatılmasına yol açabilir.

 

İLGİLİ POLİTİKALAR: 
Standartların Belirlenmesi, Etik ve İş 
Tüzükleri Tüzük 8 ve 12. kısım

CRX-514 İnternet Üzerinden Çalışma 

CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması

CMS-505 Direkt İş Gücü Maliyetlerinin 
Kaydedilmesi ve Doğrulanması

CPS-718 Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine Tebliğler
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VAKA 6: BU İŞTE HEPİMİZ BERABERİZ 

ÖZET
Uzun süredir şirkette görevli olan Ed, birkaç genç kadından oluşan bir ekiple birlikte çalışmaktadır. 
Ed, iş arkadaşlarına pratik tavsiye olduğuna inandığı her şeyi açıklıyor; iş arkadaşları da, ekipteki tek 
erkek üye olan Ed'in onları umursamadığını ve onları küçük gördüğüne inanıyorlar. Ekipteki kadınlar 
yönetici olan Sharon'a endişelerini bildiriyor. Erkek iş arkadaşlarından geçmişte benzer davranışları 
deneyimlemiş olan Sharon, tüm kadın üyelere durumu anladığını ve onlara yardımcı olacağını 
söylüyor. Ed'in liderliğinde Sharon'ın eş düzeyi olan Natalie de yardım için olaya dahil oluyor.

Liderin Notu: Grup tartışmasının yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı notlar. Bu açık bir 
tartışma olmalıdır; grup aşağıda yansıtılanlara ilave olarak gözlemlere sahip olabilir.

TARTIŞMA SORULARI 
 �  Burada söz konusu edilen sorunlara en iyi çözümü kim sunabilir? Çözüm oluşturanlar 
Değerlerimizi ve Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerimizinasıl uygulayabilirler?

Değerlerimiz hakkında düşünmeyi tetikleyen unsurlar sayfa i. Değerlerimizi Dile Getirme teknikleri 
sayfa 4-5'de açıklanmıştır.

Diğerlerine Saygı Duyma Lockheed Martin'in temel değerlerinden biridir ve bu senaryoda Natalie dışında 
kimse bu davranışı yeterince göstermemektedir. Ed için Konuya Farklı Açıdan baktığında Natalie Ed'in 
iş yerinde "kızlar" kelimesini kullanmasının kadın üyeleri incitebileceğini daha iyi anlamasını sağlıyor.
Wendy'nin Sharon'a yaptığı çağrıyı duyunca Natalie, Diğerleriyle Konuşma ve Soru Sorma tekniklerini 
kullanarak Harekete Geçme ilkesinin nasıl gerçekleştirilebileceğini Sharon'a açıklamaya çalışıyor.

İş arkadaşları, ekipteki tek erkek üye olan Ed'in onları umursamadığını ve onları küçük gördüğüne 
inanıyorlar. Athanee, Minita ve Wendy Ed'in onlara böyle davranmasının yaş ve cinsiyetten 
kaynaklandığını düşünüyor. Sharon'a endişelerini dile getirdiklerinde, tüm kadın üyeler Ed'in yaşını, 
cinsiyetine ve ırkını küçümseyici davranışlar sergiliyorlar. Hem yüzüne karşı hem de arkasından 
Ed'e saygısızlık yapmış oluyorlar. Bu davranışlarla ilgili harekete geçilmelidir.

Ekibin yöneticisi olan Sharon, tüm yanlış davranışlar ile ilgilenmek için gruba önderlik etmeli ve 
güven ve iletişim ortamının onarılmasına yardımcı olmalıdır. Bunun yerine onunla konuşmadan direk 
kadın çalışanların tarafını tutuyor. Kadın çalışanlara Ed ile konuşup konuşmadıklarını soruyor ve kadın 
çalışanlar konuşmayı denemediklerini söyleyince boş veriyor. Sorunlara daha iyi bir bakış açısından 
bakmak için Diğerleriyle Konuşabilir ve İnsan Kaynaklarından yardım isteyerek, takımın birbirini 
dinlemesini sağlayarak ve her üyenin ekibe katkı sağladığı düşüncesini aşılayarak Ed hakkında ve ekip 
bünyesinde çalışan diğer çalışanlar ile ilgili Sorular Sorabilirdi ve ekibin Doğru Olanı Yapmalarını ve 
Diğerlerine Saygı Duymalarını sağlayabilirdi.

Ekip dinamikleri ne kadar kötü olursa olsun, Wendy Ed'in simülatör prototipinde belgelenmemiş 
çalışmasını İhbar Ederek doğru olanı yapıyor. Bu tür şeyler göz ardı edilecek olaylar değildir. İlgili 
prosedürler izlenmelidir ve iş doğru bir biçimde yetkilendirilmeli ve belgelendirilmelidir, yapılandırma 
kontrolü de korunmalıdır. Wendy, Soruna Farklı Bir Açıdan Bakarak veya Sorular Sorarak Ed'i durdurmaya 
çalışıyor ancak kötü iş ilişkileri nedeniyle Ed'in onu dinlemesi oldukça olasılık dışı.

• Ed – LM çalışanı, Natalie'ye eğitmenlik yapmış 
• Sharon – Yönetici
• Natalie – Sharon ile eş düzeyde
• Athanee – LM çalışanı
• Minita – LM çalışanı
• Wendy – LM çalışanıAN

A
KA

RA
KT

ER
LE

R
Bilinçsiz Önyargı, Farklılık ve Dahil Etme, 
Takip Prosedürleri, Çevreyle Uyum Becerisi
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 � Kendi iş alanımızda benzer durumlar nasıl oluşabilir ve bunları nasıl önleyebiliriz?
Benzer durumlara şunlar dahil olabilir: 

• Yeni bir ekip üyesini grup aktivitelerine dahil etmeme (öğle yemekleri, toplantılar)
• Uygunsuz yorumları veya şakaları görmezden gelme
• Oturtulmuş bir prosedürdeki adımların atlanması
• Uygun bir düzenleme veya belgeleme olmadan donanımın değiştirilmesi
• İş arkadaşının motivasyonu hakkında olumsuz varsayımlarda bulunma
• Kendi bilinçaltı önyargımızın farkına varamamak

 � Sharon, kadın çalışanlar endişelerini kendisine ilettiğinde durumu nasıl daha iyi ele alabilirdi?
Sharon'ın kendi kariyerindeki geçmiş tecrübeleri esas alan bilinçaltı önyargısı, sorunun Ed olduğu 
kararına varmasına yol açıyor. Dinlemesi, açık örnekler istemesi, Ed ile etkileşimlerinde kadın 
çalışanların ne dediğini veya ne yaptığını anlaması ve en önemlisi basitçe kadın çalışanların 
eleştirilerine hak vermek yerine Ed ile konuşması gerekmektedir. Wendy, Minita, Athanee ve 
Ed arasındaki diyaloglardan görebileceğimiz üzere gerçek bir diyalog gerçekleşmemiş. Tek tek 
görüşmeden ziyade Sharon, gerçek bir görüşme organize edebilir ve konuyu hep birlikte tartışılabilirdi. 

Sharon'ın kendi önyargıları da Minita'nın Ed'i "orta yaşlı beyaz erkekler" grubuna atama önerisine 
farklı bir şekilde yanıt vermesini engelliyor. Sharon, yorumun uygunsuz olduğunu fark ediyor ancak 
bu durumu kadın çalışanlara kendi önyargıları hakkında karşı çıkmak için bir fırsat olarak kullanmıyor 
ve yorumun neden uygunsuz olduğunu açıklıyor.

Grup, tartışmanın ardından videonun kalan kısmını izler.

Bu vakadaki kapanış açıklamaları:

Bilinçaltı önyargı bu ekipteki güveni ve iletişimi yok etmekte ve bu kişilerin birlikte çalışma, En İyi 
Performansı Sergileme ve sorunu çözme kabiliyetlerini önemli ölçüde azaltmakta. Burada cinsiyet 
ve yaş önyargısını görüyoruz. Ancak diğer önyargı türleri de mevcuttur ve bunların etkileşimlerimizi 
ve kararlarımızı etkilememesine dikkat etmeliyiz. Eğitim sayfamızda Bilinçaltı Önyargı Yönetimi 
de dahil olmak üzere farkındalık yaratmak ve kabiliyetleri geliştirmek adına kaynaklar mevcuttur. 
Liderlere de Farklı Kültürlerden Bireylerin Oluşturduğu Ekiplere Liderlik Yapma video serileri de yıl 
boyunca gönderilir. Bu belgelere Küresel Farklılık ve Dahil Etme web sitesinden de erişebilirsiniz. 
Farklı Geçmişlerden gelen çalışanların katkılarına değer veren bir ortamı koruyan İnsan Kaynakları 
Grubumuz, çalışanlar arasında farkındalığı arttırarak tüm iş gücümüzün kabiliyetlerini, yeteneklerini 
ve becerilerini güçlendirmemizi sağlıyor.

Çalışan ile iletişim ilkemiz CPS-203 diğerleriyle irtibat kurarken çalışanlardan, Lockheed Martin'in 
değerlerine ve iş arkadaşlarına, müşterilere, ekip arkadaşlarına, rakiplere ve alt yüklenicilere saygılı 
bir tutum sergilemesini beklemektedir.

Bu senaryoda, kadın üyelerin Ed'e saygısızlık yapması, Ed'in donanımın onarımında "kovboy" 
yaklaşımı sergilemesi ve Sharon'ın düşünmeden karar vermesi gibi birçok yanlış davranış mevcut. 
Nathalie bizim için mükemmel bir örnek sergiliyor. 
Hiçbir şey yapmayabilirdi ancak bunun yerine Doğru 
Olanı Yapma ve Elinden Gelenin En İyisini yapma 
ilkelerini sergileyerek Harekete Geçmeye çalışıyor. 
Değerlerimizi Dile Getirme Tekniklerini uygulayarak 
Natalie iş arkadaşları Ed ve Sharon ile iletişim kuruyor 
ve onların bilinçaltı önyargıdan ve onlara dışlayıcı 
düşünceden kurtulmalarında yardımcı oluyor. Tıpkı 
Natalie gibi, bir sorunla karşılaştıklarında Liderler ve 
tüm çalışanlar Harekete Geçmelidir. 
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İLGİLİ POLİTİKALAR: 
Standartların Belirlenmesi, Etik ve İş Tüzükleri 
Tüzük 4 ve 18. kısım

CPS-003 Ayrım Yapmama ve Eşit İstihdam Fırsatı

CPS-564 Tacizsiz Çalışma Ortamı 

CRX-515 Çalışan Kaynak Grupları ve Çalışan Ağları

CPS-203 Çalışan ile İrtibat
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KAPANIŞ - MESAJINIZ
• Katılımcılara teşekkür edin.

•  Eğitimin tamamlanmasını belgelemeleri için çalışanlara çevrimiçi 
olmalarını hatırlatın. (Çevrimiçi form mevcut değilse, tüm katılımcıların 
katılım ve belgeleme kağıdını imzaladıklarından emin olun.)

•  Çalışanlara geri bildirimlerinin önemli olduğunu ve katılımcılar için hazırlanmış 
çevrimiçi anketi tamamlamalarını önerin. 
–  Güvenlik duvarı dışında, şu adresi ziyaret edin http://ethics.corp.lmco.com/ethics/

awareness_training.cfm  
“Katılımcı Anketi” bağlantısına tıklayın.

–  Güvenlik duvarı dışında, şu adresi ziyaret edin http://www.lockheedmartin.com/
en-us/who-we-are/ethics/training.html 
“Katılımcı Anketi” bağlantısına tıklayın.

–  Bazı katılımcıların ve oturum yönetmenlerinin bir anket talebi 
içeren e-posta alacaklarını açıklayın ve istenmesi durumunda 
çalışanların katılım göstermelerini teşvik edin.

• Bitiş mesajınızı verin. 

ÖRNEK KAPANIŞ MESAJI
Katılımınız için teşekkür ederiz. Hepinizi harekete geçmek ve değerlerimizi dile getirmenin 
önemi hakkında konuşmaya ve düşünmeye devam etmenizi öneririm. Bu bir senede bir kerelik 
bir diyalog olmamalıdır. Lockheed Martin çalışanları olarak, konuşmakta rahat hissettiğiniz 
her kim olursa olsun - yöneticiniz, yerel Etik Yetkiliniz, İnsan Kaynakları, Denetim, Hukuk 
Departmanı, EESH veya Etik Birimi - hepimizin tavsiye almamız, endişelerimizi belirtmemiz 
ve ihlalleri bildirmemiz için teşvik edildiğinin de altını çizmek isterim. 

Yerel Etik Yetkilimiz İsim:                                                  Telefon: 
[BİLGİLER, BEYAZ SAYFALAR VEYA LMPEOPLE ÜZERİNDE MEVCUTTUR]

Mylearning > Öğrenme Planı > 2018 Etik Farkındalık Eğitimi > Tamamlama kısmından 
seansı tamamladığınızı teyit edin. Bu program hakkında düşündükleriniz çok fazla önem 
taşımakta. Geri bildirim anketi çevrimiçidir ve Şirket Etiği ve İş İdaresi web sitesinde 
bulunan çevrimiçi eğitim belgeleme sürecinin bir parçasıdır;  
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm adresinde bulunan Şirket Etiği 
Farkındalık Eğitim Kaynaklarına veya  
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

Bir e-posta ile anket talebi alırsanız lütfen katılın. 

Bugünün programına katıldığınız için teşekkür ederiz.
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OTURUMDA YAPILACAKLAR VE YAPILMAYACAKLAR

 
YAP YAPMA 

Planlanmış oturumdan önce tüm 
katılımcılara bir toplantı duyurusu 
gönderin. Ücretlendirmeyi dahil edin.

Oturumunuzu planlamak için son 
dakikaya kadar beklemeyin.

Eğitim malzemelerini incelemek, 
Değerlerimizi Dile Getirme 
Tekniklerini anlamak ve grubunuz 
için uygun olan vakaları seçmek için 
zaman ayırın. Etik Birimi Yetkiliniz 
size bu konuda yardımcı olabilir.

Eğitimi nasıl kolaylaştıracağınızı 
veya sesli görsel donanımını nasıl 
kullanacağınızı öğrenmek için 
odada bulunmayı beklemeyin.

Çalışanların danışmak için olsa dahi 
herhangi bir zamanda Etik Birimi 
Yetkilileri ile iletişime geçmelerini 
teşvik etmeyi unutmayın.

Mevcutsa, çevrimiçi kaynakları kullanın. 

Toplantı tarihinden evvel oturumda 
kullanacağınız DVD diskini DVD 
oynatıcıda/bilgisayarda test edin. Yardım 
gerekliyse 800-435-7063 numaralı 
telefondan IT Yardım Hattını arayın.

Etik Birimi Yetkilinizin adını ve telefon 
numarasını bilin. “Etik Görevlinize” 
Danışın. (https://ethics.corp.lmco.
com/ethics/your_ethics_officer.cfm)

DVD diski yerine çevrimiçi eğitimin 
kullanımını göz ardı etmeyin.  

Bu seçeneği kullanıyorsanız, 
makinedeki DVD diskini test etmek için 
oturum gününüze kadar beklemeyin. 

Ekibiniz büyük ölçüde farklı konumlara 
dağılmış durumdaysa sanal eğitimi 
kullanmayı göz önünde bulundurun 
(gerekliyse IT biriminizden yardım alın).

Tartışması zor veya rahatsızlık 
verici olanlar da dahil olmak 
üzere çeşitli vakalar seçin.

Herkesin etkinliğe dahil 
olmasını ve odadaki tartışmanın 
sürmesi için inisiyatif alın.

Telefon üzerinden katılım gösteren 
çalışanları unutmayın.

Yalnızca rahat olduğunuz vakaları 
seçmeyin - çok değerli bazı öğrenme 
fırsatlarını kaçırabilirsiniz.

Kişilerin katılım göstermeden "dışarıda 
kalmalarına", bir veya iki kişinin tüm 
tartışmayı yönetmelerine izin vermeyin.

NOT: Bu sayfanın 
yazdırılabilir biçimi 
çevrimiçi olarak mevcuttur. 

Dahili: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
Harici: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
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KATILIM VE BELGELEME 
Tüm çalışanların, eğitim oturumuna katılımlarını belgelemeleri gerekmektedir. 

Çevrimiçi: Çoğu iş birimleri Çevrimiçi Katılım ve Belgeleme seçeneğini kullanmaktadır. Dahili veya 
harici LMPeople web sitesini ziyaret edin, "MyLearning" ve ardından "Learning Plan" bağlantılarına 
tıklayın. "2018 Etik Farkındalık Eğitimi" seçeneğine tıklayın ve "Kendi Kendine Tamamlama" 
bölümüne gelin ve "Bu Kurs için Kredi Al" seçeneğine tıklayın. Eğitimi tamamladığınız tarihi girin 
ve "Kredi Al" seçeneğine tıklayın.

Manuel: Bu çevrimiçi özelliği kullanmayan tesisler için katılım ve belgeleme formunun basılı bir 
kopyası bu yılın materyallerine dahil edilmiştir. Formların basılı kopyaları kullanıldığında, 
oturumun kılavuzu tüm katılımcılar için yeterli sayıda kopya oluşturmalıdır (bir form 20 kullanıcıya 
kadar kullanılabilir). İmzalanan formlar Etik Birimine gönderilecektir.

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ
Geri bildiriminiz önemlidir, tüm katılımcıların ve yönetenlerin bir geri bildirim anketi doldurmalarını 
destekliyoruz. Güvenlik duvarı içinde şu adresi ziyaret edin http://ethics.corp.lmco.com/ethics/
awareness_training.cfm ve uygun "Anket" bağlantısına tıklayın. Güvenlik duvarı dışında şu adresi 
ziyaret edin http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html ve uygun 
"Anket" bağlantısına tıklayın.
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KATILIM VE BELGELEME FORMU

Not:  İşletmeniz eğitimleri çevrimiçi olarak takip ediyorsa, bu formun basılı bir kopyası-
nın kullanımı gerekli olmayabilir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

           Ad                       İmza                                            Çalışan personel numarası   

2018 Etik Farkındalık Eğitimi

LM Şirketi: ___________________________ Eğitim Lideri: _________________________

Tesis: ____________________________ Çalışan Grubu: _________________________________  

Toplantı Konumu: ____________________________ Tarih: _______________________________

İmzalanmış formları Etik Biriminize iade edin.
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Not: Bu kılavuzun, Rehber Kılavuzunda bulunan daha detaylı talimatların yerine geçmesi 
amaçlanmamıştır.

Oturumdan önce
� Odanın hazır olduğundan ve tüm donanımların çalıştığından emin olun. 
� Çevrimiçi Kaynakları Kullanma;
 • Dahili: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
 • Harici: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
� DVD'yi kullanma;
 Yardım gerekliyse 800-435-7063 numaralı telefondan IT Yardım Hattını arayın.
�  3 uygun vaka seçin. Lider Kılavuzunda bulunan özetleri okuyarak veya videoları izleyerek 

vakaları öğrenin. 
�  İş biriminizin Çevrimiçi Belgeleme seçeneğine sahip olup olmadığını belirleyin. (Çevrimiçi 

seçenekler kullanılmadıysa, sayfa 23'de bulunan katılım formunu fotokopi ile çoğaltın.)

Başlarken
�  Çevrimiçi belgeleme seçeneğinin kullanımını açıklayın veya katılımcılara basılı katılım 

formunu imzalatın. 
�  Yönetici tanıtımını sunan ve etkinliklerin nasıl gerçekleştirildiğini açıklayın. (Talimatlar, tanıtım 

videosunda da bulunmaktadır.) Videoyu başlatmak için "Tanıtım" seçeneğine tıklayın.
� Tanıtım videosunu oynatın. Duyma güçlüğü çeken katılımcılar için "altyazıları" kullanın.

Vaka Tartışması
� Bir vaka seçin ve video Tartışma ekranında duruncaya kadar oynatın. 
� Vakayı tartışın ve ekrandaki Tartışma Sorularına yanıt verin.
� Gerekirse her teknik hakkında kısa videolar izleyin.
� Videoyu sonlanana kadar oynatın. 
� Daha önce değinilmemiş herhangi bir bakış açısını Lider Kılavuzundan okuyarak sonuçlandırın.
� Her vaka için süreci tekrar edin. (Bir saat içinde mümkün olduğunda çok vakayı ele alın).

Kapanış
� Katılımcılara teşekkür edin. 
� Eğitim oturumu için nasıl ücretlendirme yapılacağı ile ilgili bilgileri sağlayın.
� Eğitimi belgelemeleri için çalışanlara çevrimiçi olmalarını hatırlatın.
�  Çalışanların, "Katılımcı Anketi" bölümünde bulunan çevrimiçi değerlendirme formunu kullanarak 

geri bildirimde bulunmalarını anımsatın
� Kapanış mesajını okuyun.
� Geri bildirimde bulunmak için çevrimiçi "Yönetici Anketi" bölümünü kullanın.

ÖZET KILAVUZ

DEĞERLERİMİZİN DİLE GETİRİLMESİ 2018



DEĞERLERİMİZİN DİLE GETİRİLMESİ 2018 DEĞERLERİMİZİN DİLE GETİRİLMESİ 2018DEĞERLERİMİZİN DİLE GETİRİLMESİ2018

Hoş Geldiniz (Video 4,5 Dakika) ........... 6 Dakika
Vaka İnceleme/Tartışma ...................... 16 Dakika
Vaka İnceleme/Tartışma ...................... 16 Dakika
Vaka İnceleme/Tartışma ...................... 16 Dakika
Sonlandırma ........................................ 6 Dakika

Bir Saatlik Oturum için Zaman Çizelgesi
Her vaka videosu yaklaşık 7-8 dakika uzunluğundadır. Her vakanın 
tartışılması için yaklaşık 8 dakika zamanınızın olması gerekmektedir.



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

Yazarın izni ile, değer çatışmalarına değinmek için burada tavsiye 
edilen tekniklerde Giving Voice to Values kitabı temel alınmıştır:How 
to Speak Your Mind When You Know What’s Right, Mary C. Gentile, 
New Haven: Yale University Press, 2010.

Her vaka senaryosunda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Lockheed 
Martin'de gerçekleşen bir veya daha fazla gerçek durum temel 
alınmıştır. 

Bu yıl ele alınan eğitim fikirlerini daha fazla keşfetmek ve/veya kitabı 
nereden alabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız lütfen şu adresi ziyaret 
edin, www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.


