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Founded 38 years ago in İstanbul, Tarakçıoğlu is the leader of Turkish 
market in industrial hard chrome plating, cylindrical grinding and 

surface treatment.
Based on th e corporate philosophy we committed, the main principle of our 
activities and management is comply to our clients’ requirements, reliability 
and keeping up with the latest technological innovations.
While offering our products and services, the health and safety of our 
employees and respect to our environment will always be our primary 
concerns, just like it has always been in our history.
Our commitment to our valuable customers, our experienced technical team 
who provides the most suitable solutions to meet our customers’ needs, our 
advanced equipment and technical capacity have lead us to the point where 
we reached today.

We are proud to present you our folder, where you can find information 
about our products and services.

38      yıl önce, İstanbul’ da kurduğumuz Tarakçıoğlu, Türkiye’nin endüstriyel 
sert krom kaplama, silindirik taşlama ve yüzey işleme konularında 

faaliyet gösteren en tanınmış firmasıdır.
Oluşturduğumuz kurumsal kültür çerçevesinde; yönetim dahil,                                                      
faaliyetlerimizin ana ilkesi; müşteri şartlarına tam uygunluk, sürat, güvenilirlik 
ve teknojik gelişmeleri takiptir.
Ürün ve hizmetleri gerçekleştirirken, personelimizin sağlığı, güvenliği,    
çevreye gösterdiğimiz duyarlılık, her zamanki gibi ön planda olmaya devam 
edecektir.
Varlık nedenimiz olan müşterilerimize; ihtiyaçlarını belirleyerek en olumlu 
hizmeti veren tecrübeli kadromuz ve çağdaş donanımlı, üst düzeydeki teknik 
kapasitemiz, işletmemizin bugünkü potansiyeline erişmesini sağlamıştır.

Ürün ve hizmetlerimizin kısa bir tanıtımını içeren dosyamızı sizlere 
sunmaktan onur duyarız.
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Tarakçıoğlu was founded in istanbul, in 1972. 
Its primary field of actions is hard chrome 
plating, cylindrical grinding and surface 
treatments, which have an important impact 
in Turkey’s developing industry.      

With constant awareness in its field since 
1972, Tarakçıoğlu is determined to achieve 
the very best result through flexible approach 
to customer relations, dedication to quality 
and timing. The expressions of satisfaction 
received from hundreds of our clients has 
been a proud proof of this dedication.

Tarakçıoğlu currently operates from its 
Istanbul Tuzla plant which has a covered 
area of 3.500 square meters, including a 
modern waste water treatment unit and a 
highly expert staff of 35 with cutting edge 
equipment. The production and service 
excellence is assured by the quality and 
environmental management systems.          
( ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001) 

Tarakçıoğlu, 1972’ de İstanbul’ da kuruldu. 
Ana faaliyet konuları; gelişmekte olan                 
Türk Sanayii’ nde önemli bir yer tutan sert 
krom kaplama, silindirik taşlama ve yüzey 
işleme alanlarıdır.

1972’ den bugüne konusunun bilincinde olan 
Tarakçıoğlu, müşteri ilişkilerindeki toleranslı 
tutumu, termin ve kaliteye sadakatiyle en 
iyi neticeyi almak azmindedir. Yüzlerce 
sanayicinin memnuniyet verici referansları bu 
iddianın kanıtıdır.

Bugün Tarakçıoğlu; İstanbul  Tuzla’ da, modern 
arıtma sistemleri ile donatılmış, konusunda 
her hizmeti verebilecek şekilde tasarlanmış 
3.500 m2 kapalı alana sahip özel binasında, 
son derece çağdaş donanımlı ekipmanı,            
35 uzman personeli uluslararası kalite ve 
çevre yönetim sistemleri gözetiminde üretim 
yapmakta, hizmet vermektedir. 
(ISO9001 , ISO14001, OHSAS 18001)   

...Since 1972 den beri...


