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Stan
ndartın təs
sdiq və təttbiq edilm
məsi haqqında
Məslləhətçi şirkə
ət cəlb edilməklə hazıırlanmış sta
andart sənə
əd layihəsinnin Baş ofis
sin aidiyyətii
strukktur bölmələ
əri ilə razıla
aşdırılmasın
nı nəzərə alaraq,
a
SOCAR-da koorporativ mə
ədəniyyətin
n
təzah
hürü olan işşgüzar geyim formasın
nın tətbiq edilməsi
e
və SOCAR-ın əməkdaşla
arının xaricii
görünüşündə işg
güzar imicin
n formalaşd
dırılması mə
əqsədilə
əmr edirəm:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

S
SOCARSS--008.2015 – “SOCAR--ın korporattiv geyim fo
orması” stanndartı (Əlav
və 1) təsdiq
q
e
edilsin və 01.08.2015-c
ci il tarixində
ən tətbiqi tə
əmin edilsin.
““SOCAR-ın korporativ geyim formalarının nüm
munəvi təsv
viri” (Əlavə 2 və 3) təsdiq edilsin.
S
SOCAR-ın Hüquq İdarrəsinə (E. O
Orucov) tapş
şırılsın ki, sttandartın qeeydiyyatının
n aparılmasıı
vvə saxlanılm
masını təmin etsin.
S
SOCAR-ın Baş ofisin
nin Kadrla r şöbəsinə
ə və struk
kturuna daxxil olan qurumlarının
n
rrəhbərlərinə
ə tapşırılsın ki,
4.1. SOCARSS-0
S
008.2015 sttandartının eyni qaydada tətbiq eddilməsinə nəzarəti,
4.2. işşçilərin “SO
OCAR-ın ko rporativ gey
yim formala
arının nümuunəvi təsvirri” ilə tanışş
o
olmaları
üçün şəraitin ya
aradılmasını təmin etsin
nlər.
S
SOCAR-ın İnformasiy
ya texnolog
giyaları de
epartamentinə (V.Əhm
mədov) tap
pşırılsın ki,,
S
SOCARSS--008.2015 standartının
n Azərbayc
can dilindək
ki elektron variantının SOCAR-ın
n
rrəsmi intern
net səhifəsin
ndə yerləşd
dirilməsini tə
əmin etsin.
B
Bu əmrin iccrasına nəz
zarət SOCA
AR-ın Kad
dr, rejim və informasiyya texnologiyaları üzrə
ə
vvitse-prezid
denti X.Məm
mmədova hə
əvalə edilsin
n.

P
Prezident
R
Rövnəq Abdullayev
A
v

İcraçı:SOCAR:0010
00000 - SOCA
AR-ın Baş ofissi:20008153 - Aparat:20003
A
151 - Daxili təəhqiqatlar şöbə
əsi, Hüquq
əhətçisi, Xalid Mikayılov, Tel(Daxili: (012) 521-00-00 (daxili:10-578))
məslə

Əlavə 1
Azərbbaycan Resp
publikasınınn
Dövlət Nefft Şirkətininn
_______________
___ iltarixli,
________________
__ nömrəlii
əm
mri ilə təsdiq
q edilmişdirr

Azərbay
ycan Respu
ublikasının
n Dövlət Neft
N Şirkəttinin
stan
ndartlaşma sistemi.
SOCAR-ın
S
n korporativ geyim forması
f
(SOC
CARSS – 008.2015)

01.11. Standarrtlaşmanın
n məqsəd
di - Azəərbaycan Respublika
R
asının Dö
övlət Neftt
Şirkətinnin Baş ofissində və sttrukturuna daxil olan
n qurumlarıında (bund
dan sonra “SOCA
AR” və ya “Şirkət”) ççalışan işççilərin vahiid nümunəəvi korporaativ geyim
m
formalaarıının müəyyən edilm
məsidir.

01.22. Standarrtın tətbiq
qi sahəsi - bu stan
ndart SOC
CAR-da çaalışan işçilərə şamill
olunur.

01.33. Korporrotiv geyim
m formassı

-

Şirkəttin imiciniin formalaaşdırılmasın
na xidmətt

edən, rəənngini, kosntruksiy
k
yasını, eleementlərinii, Şirkətin özünəməx
xsusluğunuu
(individduallığını) ifadə edənn, daşıyıcısının Şirkəətə mənsuub olduğun
nu bildirənn
vahid geyim üslub
budur. Korrporativ geeyim formasına dair tələblər işşçilər üçünn
məcburii xarakter daşıyır.
d

01.44. Korporrativ geyim
m formasıının növləəri – aşağııda qeyd oolunmuş “R
Rəsmi” vəə
“Xidməəti” korporaativ geyim formasının
n növləri fərqləndirili
fə
ir:
01.4.1.Rəsmi geyim
g
form
ması – rəsm
mi görüşləər, iclaslarr, danışıqlaar, işgüzarr
səfərlərr və xidm
məti fəaliyy
yətlə əlaqəədar digərr tədbirlərd
də istifadəə
olunmaası nəzərdəə tutulan, təzahürü
t
və görünüşüünə dair təələbləri buu
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standartın müvafiq olaraq 01.5. və 01.6 bəndlərində təsbit olunan
korporativ geyim formasıdır.
•

Kişi işçilər üçün rəsmi geyim formasının təzahürü:
-

kostyum və ya klassik biçimli şalvar və pencək, solğun və tək
tonlu uzun qollu (isti aylar istisna olmaqla) köynəklər, geyimlə
uyğun gələn qalstuk.

•

Ətəyi qısa olan şalvarların geyinilməsinə icazə verilmir.

Qadın işçilər üçün rəsmi geyim formasının təzahürü:
-

kostyum və ya klassik biçimli şalvar və pencək, şalvar və ya
ətəklə uyğun gələn solğun və tək tonlu, dərin kəsiyi olmayan
uzun qollu (isti aylar istisna olmaqla) köynək, dizdən yuxarı
olmayan don və ya ətək, tək tonlu naxışsız corab.

-

qısa (dizdən yuxarı) ətəyin və ya donun, dərin kəsikli ətəyin və ya
donun,

dizdən

yuxarı

qısa

şalvarın

(brici),

maykanın

geyinilməsinə icazə verilmir.
01.4.2. Xidməti geyim forması - iş xüsusiyyətindən asılı olaraq müəssisə tərəfindən
təchiz olunan işçilərin xüsusi geyim formasıdır (uniforma).

01.5. Korporativ geyim formasına dair ümumi tələblər:
• Təmiz və səliqəli olmalıdır;
• Əxlaq və iş etikasına,
• Texniki təhlükəsizlik tələblərinə və
• İşçinin tutduğu vəzifənin xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır.
• Rəngbərəng, cəlbedici və şəffaf materiallardan olan,
• Sinəsi, kürəyi və qarnı açıq olan,
• Şort, yubka-şort, mayka və digər idman və çimərlik geyimlərindən
istifadə edilməsinə icazə verilmir.
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01.6. Ayaqqabı, corab, saç düzümü, makiyaj, ətir və aksesuarlara dair tələblər
01.6.1. Ayaqqabı:
• Təmiz və səliqəli,
• Örtülü, sadə və klassik formada,
• Rəngi geyimlə uyğun (qara, boz, qəhvəyi, tünd göy və neytral rənglərə
üstünlük verilir) olmalıdırlar.
• İş vaxtı Şirkət ərazisində idman və çimərlik ayaqqabılarında olmağa
icazə verilmir.
01.6.2. Corab:
• neytral və ya tək tonlu
• ayaqqabının və ya şalvarın (ətəyin, donun) rənginə uyğun olmalıdır.
• rəngəbərəng, naxışlı corabların geyinilməsinə, işə corabsız gəlməsinə
izazə verilmir.
01.6.3. Saç düzümü, makiyaj və ətir:
•

Kişilər:saçlar səliqəli qırxılmış olmalıdır.

•

Qadınlar:saçlar səliqəli düzümlü, makiyaj sadə,dırnaqlar sadə və qısa
olmalıdır.

•

Yüngül və az hiss olunan ətirlərdən istifadə edilməsinə üstünlük
verilir.

•

Kəskin qoxulu ətirlərdən istifadəyə icazə verilmir.

01.6.4. Aksesuarlar:
•

Kişilər:
-

nişan/evlilik üzüyün,

-

sadə və klassik formada olan qol saatlarının,
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-

qalstuk sancağının taxılmasına icazə verilir.

-

bilərzik, üstən gürünən boyunbağı, qaşlı və ya qaşsız olan iri
üzüklərin taxılmasına icazə verilmir.

•

Qadınlar:
-

sadə, işgüzar geyim formasına uyğun gələn bəzək əşyalarından
istifadə edilməsinə icazə verilir.

-

rəngli,

böyuk

sırğaların,

qolbağların

və

boyunbağların

taxılmasına icazə verilmir.

01.7. Məsuliyyət - korporativ geyim formasına dair tələblərin pozulmasına görə
işçilər məsuliyyət daşıyırlar.
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