
 

IRAK          ISO 9001 BELGESİ VE FİYATI 

Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın hazırlanışı mantalite ve metodoloji olarak belirli coğrafyaları içerecek şekilde 

olmamaktadır.  

ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu standartları global kullanım amaçlı hazırlamakta ve bu standartlarla küresel 

bir standart yapısı kurmayı hedeflemektedir. Bu hedefle kullanıma sunulan uluslararası kalite yönetim sistemi 

standardının tüm dünyada kriteri ve uygulaması aynı fakat standart dili farklıdır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve fiyatının uygulama kriteri IRAK               Ülkesi ve şehirlerin de tamamen 

aynıdır. Ancak her kuruluşun maliyet ve proses yapıları farklı olduğu için standart uygulaması ne kadar aynı da olsa 

fiyatlar farklılık göstermektedir.  

IRAK               Ülkesinde kalite yönetim sistemi uygulaması ve standart dili IRAKca olarak uyarlanmıştır. IRAK               

Standart Kurumunun, standardı IRAK diline uyarlaması ile bu ülke bu standardı kabul etmiş, ülke coğrafyasında yer 

alan tüm şehirler ve kuruluşları için kullanımına sunmuştur. 

IRAK               ISO 9001 belgesi ve fiyatı ilgili coğrafi konum olarak yerleşim yerleri ve şehirleri ile ülke geneli ve tüm 

dünya genelinde geçerli, kabul gören ve uygulanabilir bir kalite yönetim sistemi standardı olarak aşağıda verilen 

şehirleri, semtleri vb. gibi tüm yerel yapısında kullanılmaktadır. 

ISQ-İntersistem Belgelendirme Firması olarak IRAK               ülkesinin genel ve yerel coğrafyasına hitap eden global 

geçerli iso 9001 belgesi ve fiyatı hizmetlerini vermekte olduğumuzu kullanıcılarımızın bilgisine sunmaktayız. 

IRAK               ISO 9001 belgesi fiyatı ISQ belgelendirme yurt dışı standart belge fiyatı ile genellikle aynıdır. Ancak 

sadece denetçi(ler) yol, konaklama ve iaşe vb. masrafı fiyata ilave edilebilir.  



Soru: IRAK             ’ daki ISO 9001 ile başka ülkelerdeki ISO 9001 aynı mıdır? 

Cevap: Evet. Uluslararası iso 9001 standardı Dünya’ nın her yerinde aynıdır, sadece fiyatları değişiklik gösterir. 

 

Ülke coğrafyasının büyüklüğü, nüfusu, sosyal yapısı vb. gibi yapıları kalite yönetim sistemi belgelendirmesi için önemli 

olmamakla birlikte uzman personellerimizle, tüm dünyada olduğu gibi IRAK               ülkesinde bulunan kuruluşlara 

hizmet vermekteyiz. Ancak sigorta yapılamayan riskli ülkelere(terör, savaş vb. iç karışıklık durumunda olan) hizmet 

verememekteyiz. 

Kuruluşların ISQ iletişim kanallarından iletişime geçmesi yeterli olacak, hizmeti ayağına kadar getirecek sürecimizde 

tamamen global müşteri odaklı çalışacağımızın bilinmesinden memnuniyet duyacağız. 

Hizmet verdiğimiz şehirler: 

 

 

 Copan Ruinas ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Ad Dawr (الداور) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Divaniye (الديوانية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Afak (عفك) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Al `Awja (العوجا) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Basra (البرصة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Hilla (الحلة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 İskenderiye (إسكندرية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Kazımiye (الكاظمية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Kut (الكوت) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Al Miqdadiyah ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Al-Qa'im (القائم) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Al-Shamia (الشامية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Samava (السماوة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Necef (النجف) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Nasiriye (النارصية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Erbil (ܐܪܒܝܠ) (أربيل) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Süleymaniye (السليمانية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Ar Ar ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Ramadi (الرمادي) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Ar Rutbah (الرطبة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 At Taji (Tadji) (   التاج) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Bağdat (ܒܓܕܐܕ) (بغداد) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Han El Bağdadi ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Bayji (   بيج) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Balad (بلد) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Bakuba (بعقوبه) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Duhok (ܢܘܗܕܪܐ / دهوك) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Felluce (وجة
ّ
 ISO 9001 belgesi fiyatı (الفل

 Green Zone (اء المنطقة  ISO 9001 belgesi fiyatı (الخرصر

 Hadise (حديثة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Hit (هيت) ISO 9001 belgesi fiyatı 



 Kerbela (كربالء) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Hanekin ( ر  ISO 9001 belgesi fiyatı (خانقي 

 Kerkük (ܟܪܟܘܟ) (كركوك) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Musul (الموصل) (Ninawa ܢܝܢܘܐ) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Sadr City ((سابقا صدام مدينة) الصدر مدينة ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Samarra (سامراء) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Tall Kayf (Tel Keppe) (كيف تل) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Tikrit (تكريت) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Um Kasr (قرص أم) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Zaho (زاخو) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Halepçe (حلبجة) ) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 NasiriyeHalepçe (النارصية) ) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Samarra (ساَمراء) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Telafer (عفر تل,) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Tıkrit ( تتكري ) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Ez-Zubeyr (  الزبي) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Tuzhurmatu (طوزخورماتو) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Çemçemal ( ڵچهمچهما ) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Şengal (سنجار) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Dakuk (داقوق) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Akra (عقرة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 İmadiye (العمادية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Amara ((مدينة) العمارة) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Raniye ( رانية) ISO 9001 belgesi fiyatı 

 Revandiz (رواندز) ISO 9001 belgesi fiyatı 

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayın… http://www.iso9001kalitebelgesi.com/ 

http://www.iso9001kalitebelgesi.com/

