
AYIN DEĞERİ

BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Bireyin kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki
etkilerini üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarını
sahiplenmesi anlamına da gelmektedir.

Sorumluluk Nedir?

Sorumluluk Çeşitleri

 Sosyal Sorumluluk
 Gönüllü sorumluluk
 Ahlaki sorumluluk
 Yasal sorumluluk
 Ekonomik sorumluluk

Sorumluluk

Bireysel Sorumluluk Toplumun bireyden beklediği tutum ve davranışlar ın birey tarafından
kendisi ve toplum için yerine getirilmesidir.

Toplumsal Sorumluluk Kişinin kendi çıkarlarını olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da
geliştirecek ve koruyacak eylemler yapmasıdır.

Sorumluluk sahibi bireyler:

• Kendi kaynaklarını kullanan,

• Kendine güvenen,

• Kendi kararlarını kendisi veren,

• Davranışlarının sonuçlarını üstlenen,

• Bağımsız hareket eden,

• Başkalarının haklarını çiğnemeden, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen,

• Öz eleştiri yapabilen,

• İş birliğine yatkın,

• Zamanı etkin kullanabilen kişilerdir.

• Sosyal sorumlulukta toplumsal fayda esastır.



• Bu davranış biçimi bireyin kendisinden çok içinde bulunduğu grup, daha geniş topluluklar, hatta
tüm insanlığa yönelik iyilik yapma; fayda sağlama ya da kavramın kendisi gibi sorumlu olma
hareketidir.

Ssosyal sorumluluk sahibi bireyler:

• Doğaya ve Çevreye saygılı

• Sosyal sorunlara duyarlı

• Kurumsal Vatandaşlık ve

• Toplam Ahlak Bilinci olan bireylerdir

SORUMLULUĞUN BEŞ İLKESİ

1. Yaptığım her şeyden sorumluyum. Eğer iyi yaparsam itibar görürüm. Eğer yapamazsam, kendim
yapamadığımı kabul eder suçu başkalarına atmam.

2. İyi bir iş ve hayat tarzı için eğitimimden ben sorumluyum, dolayısıyla benim yapmam gerekenleri
kapasitem yeterli olduğu ölçüde kendim ve çevrem için başkaları değil ben yaparım.

3. Ailemi ve çevremdeki diğer kişileri anlayış ve saygı çerçevesinde eğitmekten sorumluyum. Farklı
olsak, farklı görünsek ve farklı düşünsek bile bu önemli olmamalı, önemli olan her birimizin değerli
bir insan olmasıdır..

4. Halkıma, uluslara ve dünyaya destek olmaktan sorumluyum. Bu her bireyi daha adil, daha
demokratik ve daha misafirperver olmaya götürür.

5. Dünyayı sevgiyle umursamak ve daima korumaktan sorumluyum.


