
ANADOLU KARTALLARI 

“VATAN KANATLARIMIZIN ALTINDA” 

 
Fida Film’in yapımcılığını üstlendiği Anadolu Kartalları filminin  

14 Haziran’da İstanbul’da başlayan çekimleri, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda  
devam ediyor.  

 
Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. kuruluş yılında çekilen film,  

Türk Sinema tarihinde “birçok ilk ve yeniliğin” de yaşandığı çekimlere sahne oluyor. 

Ömer Vargı’nın yönetmenliğini üstlendiği ve savaş uçağı pilotu olmaya hazırlanan beş 
genç teğmenin öykülerini anlatan Anadolu Kartalları filminin çekimleri için, Amerikan Wolfe 
Air şirketinden kiralanan Learjet 25B Konya semalarında çekimler yapıyor. Türk Hava 
Kuvvetleri’ne bağlı uçakların eğitim faaliyetlerine eşlik eden Learjet, Türk pilotlarının başarılı 
ve üstün performanslarıyla inanılmaz hava görüntülerini seyirciye aktaracak. 6 kişiden oluşan 
ekibiyle dünyada tek özel çekim jeti olan Learjet, daha önce Iron Man (Demir Adam), Broken 
Arrow (Kırık Ok), Silence Of The Lambs (Kuzuların Sessizliği), Hot Shots, Transformers 1 ve Air 
Force One gibi dünyaca ünlü Hollywood filmlerinin hava çekimlerini gerçekleştirdi. 

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı tüm uçakların rutin eğitim faaliyetleri öncesinde yapılan 
detaylı ve saatler süren briefing toplantılarına katılan Learjet ekibi, uçağın gövdesine özel 
olarak yerleştirilmiş 3 adet kamerayla çekimler yapıyor. Uçuş emniyetiyle ilgili yapılan detaylı 
koordinasyon çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen çekimlerde, Learjet ekibi ve Türk 
pilotları havada da kusursuz bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. 
Learjet ekibinin ifadesiyle dünya hava çekimi tarihinde yapılan “en yakın plan çekimler” 
“Anadolu Kartalları” filmi için gerçekleştiriliyor. Bu kusursuz hava görüntüleri Türk Hava 
Kuvvetleri’nin gücünü ve perdeye yansıtırken, diğer yandan da “uçmak ve özgürlük” 
kavramını izleyicilere kusursuz bir şekilde hissettirmeyi hedefliyor. 

Anadolu Kartalları filmi çekimleri için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 
dev bakım hangarına kurulan “Bluebox Stüdyo” da yine Türk Sinema tarihinde bir ilk. 75 
metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde kurulan bu özel çekim alanında eğitim uçakları 
ve savaş uçaklarının yakın plan çekimleri gerçekleştiriliyor.  

Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinççi, Hande Subaşı, Alpay Kemal 
Atalan, Alper Saldıran, Ekin Türkmen, İsmail Filiz’in başrollerini paylaştığı Anadolu Kartalları 
filminin çekimleri Temmuz ayı ortasına kadar Konya 3. Ana Jet Üssü’nde devam edecek. 
Konya çekimlerini tamamlayan film ekibi buradan da İzmir Çiğili Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
çekimlerine devam edecek.  

 

www.anadolukartallarifilm.com 
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KÜNYE 
 

YÖNETMEN   ÖMER VARGI 
YAPIMCI   MURAT AKDİLEK  
YAPIM    FİDA FİLM  
SENARYO   HAKAN EVRENSEL 
UYGULAYICI YAPIMCI  FILMA-CASS 
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ    UĞUR İÇBAK 
ÖZGÜN MÜZİK   OZAN DOĞULU 

 

LEARJET 25B ÖZELLİKLERİ 
 

2 adet General Electric turbojet motor 
Uçuş ve yer ekibi : 6 kişi 

Kabin kapasite : 4 kişi + 3 ayrı kamera ekipmanı 
Dakikada 1850 mt’ye yükselebiliyor. 

Kamera sistemleri yerleştirildikten sonra hızı: 4250 mt altında 150-306 knot arası;  
4250 mt üstünde 150 – 358 knot arası. 

Çekim uçuşlarında maksimum 2,5 saat uçabiliyor. 
Vectorvision film, video ve Hi-Definition kamera sistemleri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.anadolukartallarifilm.com 


