
AYDINLATMA PROJELERI

Lighting projects



TAVCAM bir aile şirketi olarak 
1979 yılında kuruldu. 8-10 
çalışanımızla birlikte avize 
kristalleri üretimiyle başlayan 
yolculuğumuza, 90’lı yıllarda 
cam  kristal ve avize üretimi-
yle devam ederken, 2000 ’li 
yılların başında üretimine 
başladığımız el işi cam ve 
kristalleriyle sektöre farklı bir 
renk ve soluk kattık.

  Işıkla olan yolculuğumuz; 
bugün 100’ü aşkın çalışanımız-
la birlikte avize ve aydınlatma 
ürünlerinin yanı sıra çok yönlü 
proje tasarımları ve uygulama-
larıyla sürdürülmektedir. Cam 
üretimimiz kadar sıcak, hızlı ve 
şeffaf çalışma anlayışımız ile 
bizim ve müşterimizin ömrüne 
ömür, keyfine keyif katmayı 
amaç edindik.

Amerika’dan Japonya’ya kadar 40’tan 
fazla ülkeye kendimize ait tasarımlarımız 
olan cam, avize ve aydınlatma ürünleri 
ihracatını yapmaktayız. Özel aydınlatma 
tasarımları ve cam sanatı el işi üretimiyle 
sektördeki sektöründe öncü olan TAVCAM, 
yerinde ve gereğinde zamanın en ileri 
teknik ve teknolojilerini kullanmaktadır.

2004 yılından itibaren katıldığımız yurt-
dışı mesleki ihtisas fuarlarında Türkiye’yi 
el yapımı cam ve dekoratif aydınlatma 
alanında büyük bir aşkla, gururla ve 
başarıyla temsil etmekteyiz.

TAVCAM ailesi olarak; iş yaparken insan 
odaklı bir çalışma anlayışını benimsedik. 
Yenilikçi bir vizyona sahip olmakla birlik-
te kültürümüzü yaşamayı, değerlerimizi 
gelecek kuşaklara taşımayı, huzuru, adil 
paylaşımı ve başarıyı mutluluk bilen bir 
anlayışı yaşamak gayretindeyiz. 

Işık bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye...

hakkımızda

YERLİ
ÜRETİM



TAVCAM is a family company 
that established in 1979. Our 
advanture started with pro-
ducing crystals for chandeliers 
with 8-10 employees,  early 
2000’s our company expanded 
to produce handmade glass-
es and crystals as unique as 
possible to us and to sector as 
well.

Today we produce handmade 
glass chandeliers and lighting 
equipments with more than 
100 employees in lighting sec-
tor while our journey contin-
ues with light. Our mission and 
vision to present pleasure and 
happiness for our profession  
and customers.

We export our designed glasses, chan-
deliers and lighting equipments to more 
than 40 countries from USA to Japan. As 
leading company of the sector Tavcam 
manufactures using the latest technology 
and advance methods to produce spe-
cial desing projects, handmade glass and 
chandeliers.

We have represented to Turkey in hand-
made glasses and decorative lighting 
branches of sector in international exhibi-
tions from 2004 with passion, honour and 
success. 

As TAVCAM family we take up  people-ori-
ented working seriously. We try to have 
innovator vision to move to the next gen-
eration our culture, merits and to live in 
mentality that knows success as

about us

So that the light rises up from this land one more time...

TURKISH 
PRODUCT
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Hilton Garden 
Inn Hotel
TRABZON
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Hakim Evi
Gölbaşı
ANKARA
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MİSK Foundation
SUUDI ARABİSTAN
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Rixos Myria 
Hotel & Resort

Complex
UKRAYNA(Yalta)
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Qebele Haydar 
Aliyev 

Kongre Merkezi
AZERBAYCAN
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Port Bosphorus
Hotel

İSTANBUL
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AKFA Holding
Taşkent

ÖZBEKİSTAN
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Hilton Garden Inn 
Hotel

Ümraniye
İSTANBUL
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Symbol AVM
İZMİT
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Yıldız Teknik 
Üniversitesi
İSTANBUL
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Kesimal 
Restaurant
Pazar-RİZE
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Maral Dizi 
Seti 
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Delta Holding
İSTANBUL
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İBB
İSTANBUL
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Xheko Imperial
Hotel
Tiran

ARNAVUTLUK

30



Eskişehir
Jimnastik

 Klübü
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Hakim Evi
ANTALYA
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Hilton
Kozyatağı
İSTANBUL
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Tarkim Air 
Ofis

İSTANBUL
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Titanic Otel
Bayrampaşa
İSTANBUL
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Tavsiye Evi
İSTANBUL

Beylikdüzü 
Belediyesi

Yakuplu 
Sosyal esisleri
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Basınköy Camii
İSTANBUL

Teknor A.Ş Ofisi
İSTANBUL
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NPİSTANBUL
Beyin 

Hastanesi

Titanic Otel
Bakırköy
İSTANBUL
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1979’dan bu güne...




