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Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet K.M.

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Oditoryum

Kendi özgün tasarımları ile 1987 yılından 
bugüne; sahne sistemleri ve mekanikleri 
ile otomatik bayrak sistemleri başta 
olmak üzere, özellikle kültür merkezleri, 
tiyatrolar, oteller, üniversiteler ve devlet 
binaları gibi prestijli yapıların özel işlerini 
kısa teslim sürelerinde  yapmaktadır.  

Mutlak müşteri memnuniyeti hedefi 
ile üretimden satış sonrası destek 
hizmetlerine kadar tüm çalışmalarına 
yansıyan kalite ve uzmanlığı ile 
sektörde hak ettiği yeri almış ve sürekli 
gelişmektedir. 

İmalat ve uygulamalarındaki özgün 
tasarım ve rekabetçi fiyat avantajı, 
Eser’i aranan tedarikçi ve çözüm ortağı 
yapmıştır.

Ankara Barosu Bahçeşehir 
Belediyesi

Erfelek Belediyesi Güngören Belediyesi

Nahçıvan Opera Binası

Şakirin Camii

Yükseköğretim Kurulu

Hacettepe Üniversitesi

Hotel Side Palace



Ses yalıtımlı, akustik ve hareketli bölme paneller.

Motorlu Platformlar

2 x 2 x 1,8 m. CTP 
motorlu mandalin

• Antrak (ön sahne) perdesi
• Süs perdesi
• Sema perdesi
• Kulis perdeleri
• Yan Fon perdeleri
• Friz perdeleri
• Yangın perdesi

Motorlu Mekanik İmalatlar:
• Otomatik bayrak ve poster askı sistemleri
• 3D hareketli sistemler
• Yük ve engelli özel asansörleri
• Teleskobik tribün
• Sabit veya hareketli ürün sergi sistemleri
• Motorlu platformlar ve daha fazlası için www.esersahne.com

Sahne Sistemleri: 

• Sahne, projeksiyon ve sinema perdeleri
• Dekor askı sistemleri
• Döner sahne sistemleri
• Orkestra çukurları ve kabukları
• Portatif sahne platformları
• Portatif sahneler
• Hareketli daraltma portalı
• Motorlu sahne dekorları
• Akustik duvar ve tavan kaplamaları
• Ses, ışık ve truss sistemleri
• Ses yalıtımlı, akustik ve hareketli bölme paneller



Bina cephelerine uygulanan otomatik bayrak ve 
poster askı sistemleridir. Görseller genellikle 
aşağıdaki muhafaza kutusundan çıkarak, yukarı 
doğru hareket eder. 
Muhafaza kutusuz uygulamalar da mevcuttur.

Sistemler özgün tasarımları sayesinde, çok 
rüzgârlı ve açık alandaki yüksek binalarda 
bile yıllardır sorunsuz çalışmaktadır.
Rakipsiz olunmasının sebebi de budur. 

Otomatik Bayrak ve Poster Askı Sistemleri:

Kalkınma Bakanlığı

Yargıtay Başkanlığı

Dışişleri  Bakanlığı



Muhafaza kutulu otomatik sistem ölümlü kazalara sebep olan bayrak asma ve 
indirme faaliyetini el değmeksizin yaptığından, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun gerekleri için mükemmel ve garantili çözümdür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ek Hizmet Binası

Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı

Ankara Emniyet Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

Milli  Eğitim  Bakanlığı  ve  Müdürlükleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Genelkurmay Başkanlığı

Muhafaza kutulu sistem tam otomatik olup, bayrak tek 
komutla aşağıda bulunan kutusundan çıkarak istenilen 
yükseklikte durur. Kapanma işlemi de yine tek komutla 
gerçekleşir. Görsellerin hızı yaklaşık 12 m. / dk. dır.



ASKİ Genel MüdürlüğüTürk Telekom Genel Müdürlüğü

Muhafaza Kutusuz Sistem



Özgün poster değişimlerimizin çok kolay yapılabilmesi, sisteminizin ilan ve reklam 
amaçlı kullanılmasını da sağlar.

Bu katalogdaki tüm fotoğraflar yaptığımız işlere ait olup, izinsiz kullanılamaz.
Eser Otomatik Bayrak Sistemleri ve Eser Sahne Sistemleri, Eser Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin tescilli markalarıdır.
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Kurumsal kimliği en çok yücelten, düzgün asılmış büyük Türk Bayrağıdır. 




