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Özet  
 
Galata Film ortaklığı ile çekilen, İngiliz yapımı sinema filmi Will, gerek konusu gerekse etrafındaki örgü 
nedeniyle, tüm dünyada ses getirecek çok önemli bir sinema filmidir. 
  
Film konusu itibarıyla bir yol hikâyesi niteliğinde olup, çocuk aile arkadaşlık gibi öğelerin etrafında 
örülmüş, içerisinde futbol ve İstanbul ile kaynaştırılmış bir hikâye anlatmaktadır.  
 
Bu film, futbol taraftarlığı çerçevesinde, taraftar gözünden bakıldığında ya da futbolseverlere bakış 
açısından kurgulanmış en pozitif filmlerden birisidir denebilir. Ancak, futbol filmin sadece fonunda yer 
alan bir unsurdur.  
 
Filme destek olan Liverpool FC, dünyada en çok uluslararası taraftara sahip olan ilk beş futbol 
kulübünden birisidir ve filmde yer alan Steven Gerrard, Jamie Carragher gibi mevcut yıldızların 
yanında, efsanevi oyuncuları ve bu dönemde ismi teknik direktör olarak da geçen Kenny Dalglish gibi 
isimler filmde rol almışlardır.  
 
Filmdeki karakterlerin amacı olan İstanbul Olimpiyat Stadında 2005 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar 
Ligi Final Karşılaşması, Türkiye’nin tarihinde düzenlemiş olduğu en büyük spor organizasyonudur ve 
tüm aksaklıklara rağmen, bütün dünyaca seyredilmiş ve geçer not almıştır. Bu final karşılaşmasındaki 
oyun ve skor, İstanbul’un özellikle İngiliz seyirciler nezdinde önemli bir yer almasını sağlamıştır. 
İstanbul adına şarkılar yazılmıştır. Bu maç, futbola ilgisi nispeten az olan insanların bile en çok aklında 
kalan maç olarak tarihteki yerini almıştır.    
 
Filmin haklarına sahip olan Will Films firmasının yönetim kurulunda yer alan Stewart Till, aynı zamanda 
Icon Distribution UK dağıtım firmasının başkanıdır. Bu nedenle filmin, uluslararası dağıtım ve 
pazarlanmasındaki en kritik hususun, en önemli karakterlerinden olan ve daha önceden Milwall FC’nin 
sahibi olan Till, direkt olarak projenin içerisinde yer almıştır.  
 
Galata Film ve Will Films’in tüm sermayesi Türk yatırımcılara aittir. Bu film, bir Türk 
yatırımcı/yapımcının içerisinde yer aldığı en büyük sinema filmi projesidir ancak daha önemlisi hedef 
kitlesinde Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika ve Avustralya’ya kadar olan sinemaseverler 
bulunmaktadır. Kısacası bu film bir dünya projesidir.  
 
Yatırımcılara, filmin tamamlanmasının garantilenmesi amacıyla 
Film Finances Inc. tarafından tamamlanma garantisi (Completion 
Bond) verilmiştir, dolayısıyla herhangi bir mücbir sebep de dahil 
olmak üzere, filmin bitirilmeme riski bulunmamaktadır.  
 
Yatırımcılar, filmin uluslararası potansiyelinden faydalanmayı 
düşünen sınırlı sayıda yerli ya da yabancı firmalar ile sponsorluk 
görüşmeleri yapmak ve söz konusu sponsorlukların çerçevesini 
belirlemek amacı ile 1 Temmuz 2010 ile 1 Eylül 2010 tarihleri 
arasında, sadece önceden belirlenmiş kurumsal firmalarla 
görüşerek, firmaların 2011 bütçelerinin uygun olması halinde resmi 
anlaşma yapabileceklerdir.      
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 Projenin Adı  : Will 

 Proje Türü : Uzun Metraj Sinema Filmi, tanıtım, pazarlama ve gösterimi 

 Projenin Teması : Aile-Dram-Spor türünde çekilen uzun metrajlı sinema filminin; Türkiye’nin, 
İstanbul’un ve Türk insanın olumlu tanıtımında kullanılması ile birlikte, gerek Türkiye ve İstanbul 
kavramının işlenmesi, gerekse 2005 yılında İstanbul’da başarı ile düzenlenmiş olan ve dünyanın en çok 
seyredilen spor olayı olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali etrafında gelişen olaylar kurgusu ile bu olumlu 
havayı tüm dünya ile paylaşılması.  

 Projenin Süresi : 2009 – 2010 Mayıs; Ön Hazırlık Aşaması 
  2010 Mayıs – Temmuz; Çekimler (İngiltere, Fransa, Türkiye) 
  2010 Temmuz – Aralık; Post Prodüksiyon 
  2010 Ağustos – Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetleri başlangıcı 
  2010 Aralık – Los Angeles, Liverpool, Londra, Paris, Berlin, Milano Gala  
  2010 Aralık – Avrupa ve Amerika kıtalarında Vizyona Giriş 
  2011 Şubat – İstanbul, Dubai, Moskova Gala 
  2011 Şubat – Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Eski Sovyet Cum. Vizyona Giriş 
  2011 Mart – Bangkok, Şanghay, Singapur, Seul, Tokyo, Hong Kong Gala 
  2011 Mart – Asya Vizyona Giriş 
  2011 Eylül – DVD – Liverpool kanalından özel DVD satışı 
  2011 Ekim – Genel DVD satışı 
  2011 4Ç – Şifreli Kanal Gösterimleri 
  2012 2Ç – Ulusal Kanal Gösterimleri  

I. Proje 
 
1. Hikâye 

On bir yaşındaki Will Brennan, dünyanın en büyük Liverpool futbol 
taraftarıdır. Will’in bu güzel oyun hakkındaki sevgi ve bilgisi İngiltere’de 
gittiği erkekler okulundaki futbol takıntılı arkadaşlarınınkini bile geride 
bırakmaktadır. Daha sonra, Will’in uzun zamandır ortalarda olmayan 
“işe yaramaz” bilinen babası, Gareth, elinde yılın en büyük maçı: 
İstanbul Atatürk Olimpik Stadyumunda Liverpool ve A.C. Milan arasında 
oynanacak olan 2005 Şampiyonlar Ligi Finaline iki biletle aniden 
çıkagelir. Yeniden hayal kırıklığına uğramak istemeyen Will, başlangıçta 
babasının niyeti konusunda çekingen davranır ancak Gareth, oğlunu 
artık sonsuza kadar geri döndüğüne inandırır.  Ancak baba oğul Türkiye 
seyahatine çıkmadan önce Will’in babası aniden ölür — ve küçük çocuk 
yatılı okulda kalır, değerli biletleri ise saklanmak üzere okul müdürünün 
ofisinde kilit altında tutulur.  
Bu seyahati gerçekleştirmeye kararlı olan Will, arkadaşlarının teşviki ve yardımı ile biletleri ele geçirir 

ve babasının anısını yaşatmak ve çok sevdiği Liverpool FC’nin 
yanında olmak için kendi başına yola çıkar.  
Will yolda, ülkesindeki sivil savaş sırasında meydana gelen 
trajik bir olar sonrasında futbolu bırakan eski bir Yugoslav 
(Bosnalı) futbol oyuncusu Alek ile karşılaşır. Ümidini 
kaybetmiş ve kendi kötü kaderi ile yüzleşemeyecek durumda 
olan Alek sürekli iş değiştirmiş ve Paris’te Will’i kamyonuna 
aldığında bir sebze kamyonunun sürücülüğünü yapmaktadır. 
Alek başlangıçta yardımcı olmak istemese de, Will’in 
dokunaklı hikâyesinden etkilenir ve İstanbul’a gitme rüyasını 
gerçekleştirmesine yardım eder. Şampiyonlar Ligi Finaline 
ulaştıklarında, müthiş maceralı hikâyeleri dünya genelindeki 
milyonlarca kişinin kalbinde ve hayalinde gümbür gümbür 
yankılanmaktadır. Will ve Alek hayallerinden vazgeçmeyi 
reddederek dostluğa, futbola ve yaşama olan inançlarını 
yeniden kazanmışlar, kendilerine ve dünyaya, hayal kurmak 

Perry Eggleton as Will 
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için hiçbir zaman geç olmadığını kanıtlamışlardır.  
Konu Analizi 
Baba – oğul ilişkisi pek çok açıdan son derece özeldir. Erkek çocuklar çoğunlukla belirli bir yaşa kadar 
rol modelleri olarak babalarını örnek alırlar ve genellikle babalar oğullarını en çok etkileyen kişilerdir. 
Ayrıca oğullar babalarını ailelerinin koruyucusu, kendilerinin rehberi ve bir bilgi ve bilgelik kaynağı 
olarak görürler. Eğlence ise ilişkinin diğer tarafını oluşturur. Erkek çocuklar her zaman kendilerini 
geleceğin babaları olarak görürler ve genellikle baba rolünü taklit etmeye çalışarak ona yakın olmak 
isterler. Babalarının alışkanlıkları ve hobilerini edinir; aynı takımı tutar, aynı sporlardan hoşlanırlar.  
Babanın yokluğu, küçük erkek çocuklarda doğal olarak pek çok hayal kırıklığına yol açar. Babalarını 

ve/veya ailelerini kaybetmiş olan şanssız çocuklar, bunun yarattığı acı ve yokluk hissi hiçbir zaman 

kaybolmasa da zamanla duruma alışırlar. Ancak, hayatta olup 

da oğlunun yanında olmayan bir baba, zamanla azalmayan 

bir başka hüzün hikâyesidir. Bu durum, çocuğun kendine 

olan güveni ve gelecekteki karakteri üzerinde son derece 

büyük bir etki yaratır. Will’in durumunda, çocuk babanın 

varlığını bilmekte ve buna inanmaktadır. Ancak bu, babası 

uzaktayken geçerli olan bir durumdur. Baba, yıllar sonra 

doğru yolu bulan bencil bir karakterdir. Ve baba ortaya 

çıktığında, güven sorunu Will için en büyük engel haline gelir. Babasıyla bir süre zaman geçirdikten 

sonra güven yeniden kurulur ve bu Will için, yıllar sonra babasına kavuştuğu umut dolu yeni yaşam 

anlamına gelir. Ancak kader Will’e bir başka oyun oynar, babasının kalbi dayanamaz ve Will’i 

gerçekleşmemiş umut ve hayalleri ile yalnız bırakır. 

Dostluk, kararlılık ve umut bu noktada ortaya çıkar. Will, arkadaşlarının yardımı ve babasının son 
isteğini yerine getirmek konusundaki kararlılığıyla, en 
yakın hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçer ve 
yaşamının en büyük macerasına atılır.  
Macera bir futbol maçına gitmek için yapılan bir 
yolculuktur ancak; inanç, kararlılık ve dostların desteği gibi 
başarı unsurlarını da gerektirir. Bu yolculukta destek veren 
dost, yani Alek hikâyenin diğer önemli karakteridir. Alek’in 
de dramatik bir hikâyesi vardır. Ve Will’in İstanbul’a 
ulaşma hayaline katılmak ve bu hayali izlemek ve 
desteklemek için her türlü nedeni vardır. Avrupa’nın doğu sınırı egzotik İstanbul’a doğru çıkılan yolda 
pek çok güçlük, gerçek dostluk ve ortak bir rüyayı paylaşmanın değerlerini görür ve yaşarlar.  

  
2. İstanbul’daki Maç  

2005 Şampiyonlar Ligi finali pek çok açıdan dramatik bir karşılaşmadır ve Livepool FC, AC Milan ve 
Türk futbol taraftarlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca futbol taraftarı için 

duygusal önem taşımaktadır. Bu maç, aynen Will’in hayalinin 
peşinden koşma hikâyesinde olduğu gibi son derece başarılı 
bir senaryoya benzer şekilde oynanmıştır. Maçın favori tarafı 
AC Milan ilk yarıda 3 gol attığında bile; 50.000 Liverpool 
taraftarı takımlarını o en popüler “hiçbir zaman yanlış 
yürümeyeceksin” marşının yanı sıra “4-3 yeneceğiz” nidaları 
ile destekleyerek Anfield Road’dan İstanbul’a kadar peşinden 
koştukları hayale olan inançlarını ifade etmişlerdir. Takım 
ikinci yarıya hızlarını arttırarak başlamış ve izleyen 45 
dakikada 3 muhteşem gol atarak en iyi savunmalarını 

göstermişlerdir. Penaltı atışlarından sonraki atmosfer dünyadaki tüm futbol taraftarları için 
olağanüstü bir andır.  
The Daily Telegraph gazetesi bu zaferi son on yılın en büyük spor anlarından biri olarak Liverpool’un 
‘İstanbul’daki Mucizesi’ şeklinde başlığına taşımıştır. Henry Winter şöyle yazmıştır: “O altı dakika 
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dünyayı sarstı. O altı dakikada AC Milan o kadar şaşkınlık içindeydi ki, Carlo Ancelotti’nin yıkılan 
futbolcuları en sonunda ikincilik madalyalarını fırlatıp attılar – bu da Liverpool’un acemi oyuncuları 
arasında hatıra toplamak isteyenler için büyük bir sevinçle karşılandı... Steven Gerrard’ın kararlılığı 
eşliğinde, Rafa Benitez’in taktik becerisi ve her oyuncunun giydikleri formanın gururunu 
yansıtmalarını talep eden taraftarların desteği ile bu altı dakika hiçbir zaman vazgeçmemek 
gerektiğini gösterdi. Dört yıl sonra şimdi bile, benzer bir fırtına ile karşılaştıklarında Liverpool 
futbolcuları ve taraftarları arasında tanıdık bir teşvik sözü gezinir. “İstanbul’u hatırla.’’... Milan’ın 
cesareti kırıldı ve penaltı atışları sırasında tamamen yıkıldılar. Milan’ın dünyasını sarsan bu altı dakika, 
Liverpool’u bir kez daha futbol dünyasının merkezi haline getirdi.”  

 Maçtan sonra:  
Steven Gerrard: “Sahadan ayrılırken neler oluyor diye düşündüğümü hatırlıyorum? Daha başlamadık. 
Aklımda tek bir olumlu düşünce vardı, ‘bu maçta bir an gelecek ve canlanıp oynayacağız’, ancak bunu 
ilk yarıda gerçekleşmedi.”  
Paolo Maldini: “Bu maç şimdiye kadar oynadığım en iyi finallerden biriydi. Gerçekten çok iyi oynadık, 
Liverpool’dan çok daha iyiydik ve aslında gerçekten kazanmayı onlardan çok daha fazla hak ettik. 
Ama futbol bu.  
Liverpool’un İstanbul’daki geri dönüşüne neyin neden olduğunu keşfetmeye çalışan bir komedi filmi 

olan Dünyayı Sarsan 15 Dakika, geçen yıl gösterime girdi. Dave Kirby, bu filmi yazmasına neyin 

neden olduğunu açıklarken şöyle dedi: ''Her Liverpool (ve her futbol) taraftarı gibi ben de her zaman 

devre arasında soyunma odasında ne olduğunu merak etmişimdir. 'Hep Rafa Benitez’in Churchill / 

Martin Luther King tarzında bir konuşma yaptığını hayal ettim veya ‘Hiçbir Zaman Yalnız 

Yürümeyeceksin’ sloganının o heyecanlı, duygusal yorumundan etkilenen futbolculardı belki de... 

3.  Liverpool FC  
1892 yılında kurulan ve diğer tüm kulüplerden daha fazla kupa kazanmış olan 
Liverpool F.C. kulübü İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulübüdür. Takım, 18 Birinci 
Lig Şampiyonluğu, yedi FA Kupası ve beş Avrupa Kupası rekorunun (İngiliz rekoru) 
sahibidir. Ayrıca, Lig / Carling Kupasını da rekor düzeyde tam yedi kez kazanmışlardır. 
2005 Şampiyonlar Ligi Finalinde (tüm zamanların en muhteşem futbol maçlarından 
biri olarak görülmektedir), Liverpool, ilk yarıda 3-0 yenik durumdayken Şampiyonlar 
Ligi Şampiyonu unvanını kazanmıştır.  
Liverpool F.C. uluslararası alanda tanınmış adı, tesisleri, personeli ve oyuncuları ile (Jamie Carragher 
ve Steven Gerrard gibi uluslar arası yıldızlar tarafından konuşma rolleri ve/veya özel kısımlar dahil) 
projeye katılmayı kabul etmiştir.  
Kulüp aynı zamanda filmin çıkarılması öncesi ve sırasın da oyuncularının / personelinin basına ve 
reklamlara çıkmasına da izin vermiştir.  
 
Liverpool F.C.’nin ekli Niyet Mektubuna bakınız.  

 
4.  Film Tamamlama Garantisi  

Bu konularda uzman olan bir üçüncü tarafın, filmin teslim edileceğini ya da özel durumlarda 
finansörlere yatırımlarının geri ödeneceğini öngören bir Garanti vermesi genel bir prosedürdür.  
Yapımcılar Londra’daki Film Finances Limited Şirketi ile görüşmeleri tamamlamış ve bahsedilen 

garantinin koşulları hususunda anlaşmaya varmışlardır.  
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II. Ekip 
 

1.  Yönetmen  
Bayan Ellen Perry yazarlık ve yönetmenlik kariyerine belgesel türündeki çalışmalarıyla başlamıştır. En 
son filmi olan THE FALL OF FUJIMORI (FUJIMORI’nin DÜŞÜŞÜ), ilk kez 2005 Sundance Film 
Festivalinde gösterime girmiş ve 2006 yılında New York City’deki Film Forum’da sinemalarda 
gösterilmeye başlamıştır. Devrilen Perulu diktatör Alberto Fujimori’nin sinematik bir portresini 
anlatan film, sayısız övgü toplamıştır. New York Times gazetesinden A.O. Scott, filmi “Mükemmel” ve 
“Olağanüstü” olarak tanımlamıştır.  
2006 Emmy Ödüllerinde En İyi Belgesel Film dalında aday gösterilen, THE FALL OF FUJIMORI aynı 
zamanda 2005 yılında Writers Guild (Yazarlar Loncası) tarafından da En iyi Belgesel Film Senaryosu 
dalında aday gösterilmiş ve dünya genelindeki 30’dan fazla film festivalinde resmi olarak seçilmiştir. 
Film, CINE Golden Eagle (Altın Kartal), Boston Bağımsız Film Festivalinde Büyük Jüri Ödülü, Milano 
Uluslar arası Film Festivalinde Özel Jüri Ödülü, Biografilm Festivalinde Yönetmenin Seçimi Ödülü ve 
Toronto Uluslararası Latin Filmleri Festivalinde İzleyicinin Seçimi Ödülüne layık görülmüştür.  
THE FALL OF FUJIMORI, BBC’nin Storyville ve PBS’nin P.O.V. kanalları da dahil olmak üzere dünya 
genelinde 40’tan fazla televizyon kanalında gösterilmiştir. Ellen Perry'nin ilk uzun metrajlı belgeseli 
olan GREAT WALL ACROSS THE YANGTZE (YANGTZE ÜZERİNDEKİ BÜYÜK DUVAR) 2000 yılında PBS’de 
ulusal olarak yayınlanmıştır. Anlatımı Martin Sheen tarafından gerçekleştirilen ve eleştirmenlerin 
beğenisini toplayan film, şu anda Çin’de inşa edilmekte olan Three Gorges Barajının hikâyesini 
anlatmaktadır. Ellen Perry, Güney Kaliforniya Üniversitesinin Sinema / Televizyon Yapımcılığı 
Bölümünden mezundur.  

2.  Yazarlar  
Filmin yazarları Zack Anderson ve Ellen Perry’dir. Anderson, FX Network’e sattığı bir TV pilot filmi ve 
Miramax’a sattığı bir gerili m – dram senaryosu da dahil olmak üzere pek çok senaryo satmıştır. 
Amerikan Yazarlar Loncası tarafından THE FALL OF FUJIMORI filmi için En İyi Senaryo dalında aday 
gösterilmiştir. Ayrıca, şu anda yapım sonrası aşamada bulunan 8 milyon dolarlık korku filmi PIG 
HUNT’ın (DOMUZ AVI) yazımını paylaşmıştır. Harvard Üniversitesi’nin Tarih Bölümünden mezundur.  

3.  Baş Yapımcılar  

Mustafa Karahan, finans, enerji ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Bright Future 
Ventures (BFV) firmasının Direktörü ve Galata Film’in Yönetim Kurulu Üyesidir. Karahan’ın NY 
Institute of Technology’den İşletme dalında MBA derecesi bulunmaktadır.  
Stewart Till, Icon Film Distribution UK’nin İcra Başkanı, UIP ve İngiltere Film Kurulunun yanı sıra 
Millwall Futbol Kulübünün eski başkanıdır.  
Bilgisayar grafikleri alanında öncülük eden Stephen Moffitt, Terminator II ve Jurrasic Park gibi 
Hollywood filmlerinde bilgisayar grafikleri çağını başlatan bilgisayar teknolojisinin gelişiminde 
yardımcı olmuştur. Moffitt 1996 yılından bu yana Ellen Perry ile birlikte çalışmakta olup, "Great Wall 
Across the Yangtze" ve "The Fall of Fujimori" filmlerinin Baş Yapımcılığını gerçekleştirmiştir. Moffitt 
kısa bir süre önce, çevrimiçi çok oyunculu oyunları ve geleceğin enteraktif sinemasını çalıştıran 
dünyanın en ileri görüntüleme teknolojisini üretecek olan bir teknoloji firması kurmuştur. Moffitt, 
Brown Üniversitesinin Nörobilim Bölümünden mezun olmuştur.  

4.  Yapımcılar  
Taha Altaylı, TAGROUP Holding sahibidir (Holdingin yatırımları arasında BFV, Atastroy Kazakistan, 
BASF Orta Asya Kazakistan, BetonAta-Italcementi Kazakistan JV, EFT Elektrik Enerjisi Turkiye, ENTA 
Enerji, Galata Film, vb yer almaktadır). Altaylı, Tıp Doktoru diplomasına sahiptir.  
Centrespur Corporate Services Limited Şirketinin ("CCSL") sahibi olan Timothy Nicholas, 1980 
yılından bu yana film finansmanı alanında çalışmaktadır. Önemli özel ve kurumsal yatırımcıları temsil 
etmiş ve Büyük ABD firmalarının çoğuna ve çok sayıda uluslar arası yapım ve dağıtım şirketine vekâlet 
etmiştir. Çalıştığı toplam bütçe 2 milyar £’i aşmaktadır.  
Yönetmen,  Ellen Perry  
Ortak Yapımcılar ise Strangelove ve Galata Film’dir.  
Yapım Danışmanı – Mark Cooper son 15 yılını gerek ABD Stüdyoları gerekse Büyük Bağımsız Film 
Şirketleri sektörü için uzun metrajlı film üreterek geçirmiştir. En İyi Film de dahil olmak üzere 7 
Akademi Ödülü (Oscar) sahibi Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare) filminin Yapım Danışmanlığını 
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yapmıştır. Ayrıca Wing’s of a Dove (Güvercinin Kanatları), The Madness of King George (Kral 
George’un Deliliği), Much Ado about Nothing (Kuru Gürültü), Chocolat (Çikolata), Proof (Kanıt), 
Derailed (Raydan Çıkanlar) ve Amazing Grace (Özgürlüğün Şarkısı), gibi filmlerin yapımcılığını 
üstlenerek, İngiltere’nin kısıtlı bir bütçeyle kaliteli filmler üretebileceğini kanıtlamıştır. Kısa bir süre 
önce Sony için, tamamen HD olarak çekilen Other Boleyn Girl (Boleyn Kızı) Filminin ortak yapımcılığını 
gerçekleştirmiştir. Bu filmler Cooper’a, Lasse Hallstrom, Kenneth Branagh, John Madden, Iain Softley 
ve Michael Apted gibi yönetmenlerle çalışma olanağı sunmuştur. Mark Çin’de Simon West’le birlikte 
gerçekleştirmekte olduğu ve kendisi için olağanüstü bir deneyim oluşturan bir projeden yeni 
dönmüştür. Ayrıca, Amerika’da ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde film çekmiştir. Mark, gençliğinde, 
kamera arkasına geçmeden önce, birkaç yıl The Royal Shakespeare Company’de çalışmak da dahil 
olmak üzere televizyon, sinema ve tiyatroda hevesli bir aktör olarak çalışmıştır.  

 

 

5.  Başlıca Film Ekibi Üyeleri  

o  Türk Ortak Yapımcı : Muharrem Gülmez  

o  Oyuncu Sorumlusu : Dan Hubbard  

o  Yapım Tasarımcısı :James Merifield  

o  Yapım Muhasebecisi: Shruti Shah  

o  Türkiye yapım Danışmanı : Alex Sutherland  

o  Laboratuar : [Deluxe Laboratories / Technicolor, Londra]  

o  Görsel Efektler : Molinaire  

o  Denetçi : Shipleys  

o  Yapım Avukatları : Field Fisher Waterhouse  

 

 

6.  Oynayanlar  

o  Will : Perry Eggleton  

o  Alek : Kristian Kiehling  

o  Richie : Brandon Robinson  

o  Mathieu : Nicolas Chagrin 

o  Rahibe Carmel : Alice Krige  

o  Serge : Ralph Amoussou  

o  Simon : Kieran Walbanks  

o  Davey : Bob Hoskins  

o  Gareth : Damian Lewis  

o  Jamie Carragher : Kendisi  

o  Jamie Redknapp : Kendisi  

o  Steven Gerrard : Kendisi  

o  Will’in Dublörü : Mitchell Davies  

o  Will ’in Dublörü #2 : Jude Wright  

o  Richie’nin Dublörü : Che Rood  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian Kiehling as Alek  

Damien Lewis as Gareth 

Bob Hoskins as Davey 
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Potansiyel İzleyiciler  
 

 İzleyici Sayısı * 

  Sinema  DVD  Ücretli TV  TV  Toplam  

Total   12.702.682  4.305.052  1.360.693  32.518.866  50.887.293  

Afrika  559.009  245.071  78.423  1.431.063  2.313.565  

 Kuzey Afrika 225.836  45.167  14.453  578.140  863.596  

 Güney Afrika 249.880  149.928  47.977  639.692  1.087.477  

 Diğer Afrika 83.293  49.976  -  213.231  346.500  

Amerika  947.192  313.727  100.350  2.424.812  3.786.082  

 Kuzey Amerika -  -  -  -  -  

 Orta Amerika**      

 Güney Amerika 946.370  313.595  100.350  2.422.708  3.783.024  

Asya  2.900.745  553.874  160.358  7.425.907  11.040.885  

 Güney Asya 289.702  41.561  13.300  741.637  1.086.199  

 Doğu Asya 2.295.102  459.558  147.059  5.875.462  8.777.182  

 Orta Asya** 15.212  1.521  -  38.944  55.677  

 Avrasya** 300.728  51.234  -  769.865  1.121.827  

Avustralya  313.525  148.256  47.442  802.625  1.311.849  

Avrupa  7.793.750  2.958.643  946.766  19.952.000  31.651.159  

 AB 7.050.994  2.818.956  902.066  18.050.544  28.822.560  

 AB-Dışı 742.756  139.686  44.700  1.901.457  2.828.599  

Orta Doğu  188.460  85.481  27.354  482.459  783.754  
 

      
*  ABD ve Kanada hariç (Bu pazarların dahil olması durumunda bu senaryo çerçevesinde, Toplam rakam 110 milyon civarında olacaktır.  
** Formül nedeniyle küçük rakamlar göz ardı edilmiştir 

 

% 25

% 8

% 3

% 64

Gösterim ortamlarına göre Dünya genelindeki toplam izleyici sayısı

Sinema DVD Ücretli TV Televizyon
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Avrupa’daki Toplam İzleyici Sayısı 
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% 3
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% 2

Kıtalara göre toplam izleyici sayısı

Afrika Amerika Asya Avustralya Avrupa Orta Doğu
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III. Karşılaştırma 
 
Adı  Goal! The Dream 

Begins 

(Gol 1) 

Bend It Like 

Beckham (Hayatımın 

Çalımı Beckham) 

The Full Monty 

(Anadan Doğma) 

Slumdog Millionaire 

(Milyoner) 

Billy Elliot 

Distribütör  Buena Vista Fox Searchlight Fox Searchlight Fox Searchlight Focus features 

Türü  Spor Dram  Spor Komedi  komedi  Dram  Müzikal Dram  
Gösterim Tarihi  12 Mayıs 06  12 Mart 03  15 Ağustos 97  12 Kasım 08  13 Ekim 00  

En geniş Gösterim 

(Sinemalar)  

1007  1002  783  2943  510  

Gösterimde olduğu 

süre (Hafta)  

13  32.3  13  28.3  13  

Bütçe  10.000.000 $ 5.000.000 $ 3.500.000 $ 15.000.000 $ 5.000.000 $ 

Yerel Gişe Hâsılatı  4.283.255 $ 32.543.449 $ 45.950.122 $ 141.319.928 $ 21.995.263 $ 

Açılış Haftası  1.921.838 $ 1.813.118 $ 3.022.096 $ 4.301.870 $ 215.681 $ 

Yabancı Gişe Hâsılatı  23.327.618 $ 44.039.884 $ 211.988.527 $  235.843.531 $ 87.285.000 $ 

Toplam Gişe Hâsılatı  27.610.873 $ 76.583.333 $ 257.938.649 $ 377.163.459 $ 109.280.263 $ 

İngiltere Gişe Hâsılatı  3.699.444 $ 16.600.511 $ 84.649.856 $ 52.213.042 $ 25.233.762 $ 

 

IV. Sonuç 
“WILL” son derece özel bir projedir. Liverpool’dan İstanbul’a heyecanlı bir yolculuğu, futbol aşkı, aile ve dostluk 
ve hayalinin peşinden koşmanın önemi ile birleştirmektedir. Futbol ve taraftarları hakkında olumlu mesajlar 
veren ve bu spora karşı genel tavrı değiştiren ilk filmlerden biri olacaktır. Piyasada fanatiklere, holiganlara veya 
futbolcuların yaşamlarına ilişkin hikâyelerin örnekleri de olmuş ancak bunlardan hiçbiri dünyada en fazla 
desteklenen bu spora karşı olumlu bir tavır geliştirilmesine yardımcı olmamıştır. Bu nedenle “WILL”, dünyanın 
dört bir yanındaki ailelerin ve futbol taraftarlarının ilgisini çekecek benzeri olmayan bir projedir.  
Premier Ligde oynanan futbolun popülaritesi tüm dünyada artarken, toplam gelirleri, 2009/10 sezonunda ilk 
kez 1,5 milyar Amerikan Dolarını aşmıştır. Bu spora olan küresel ilginin bir başka örneği de 2010 yılındaki 
Liverpool – Manchester United maçını canlı olarak izleyen izleyicilerin sayısıdır (650 milyon). Futbolcular da 
artık, Avrupa, Asya ve Afrika’da, tanınmış aktörler veya NBA oyuncularına göre çok daha popüler olmuşlardır.  
Projenin önemli bir unsuru da Liverpool futbol Kulübünün “WILL”e tam destek vermesidir. Dünya genelinde 150 
milyondan fazla Liverpool Futbol Kulübü taraftarının bulunduğu düşünülmektedir. Bu proje, LFC’nin, iyi yapılmış 
bir sinema filmiyle milyonlara ulaşmasını ve uzaktaki destekçi ve taraftarları ile bağ kurmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu milyonlar, Will’in hayalini paylaşabilecek ve Steven Gerrard ve Jamie Carragher gibi yıldızları ilk 
kez futbol sahası dışında, Will’in rüyasının bir parçası olarak görebileceklerdir.  
Dünyadaki en popüler sporu, yine en popüler futbol kulüplerinden biri aracılığıyla bir aile filmi ile birleştirme 

fikri, Projenin ticari faaliyetini, filmin dağıtımına ilişkin normal kanallara ek olarak ticari satış, markalama, 

sponsorluk ve dijital medya alanlarına da yaymasına olanak tanıyacaktır. 
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 The Liverpool Football Club 

& Athletic Grounds Limited 

Anfield Road, Liverpool L4 OTH 

Tel: 0151 237 5962 Faks: 0151 237 5972 

www.liverpoolfc.tv 

 

 

TARİH 20 Ağustos 2008 

 

“I Will Follow” (İzleyeceğim) adlı Sinema Filmi Projesi için 

Ortaklık Anlaşmasına İlişkin Niyet Mektubu  

 

İlgililerin Dikkatine; 

 

İşbu mektupla, aşağıdaki imzamızın da gösterdiği gibi, Liverpool Futbol Kulübü, şu anda CLARK PETERSON, CLIVE PARSONS 

ve ELLEN PERRY adlı Yapımcılar tarafından geliştirilme aşamasında olan “I WILL FOLLOW” adlı sinema filmi projesine, ileride 

Liverpool FC ve Yapımcılar arasında imzalanacak resmi bir sözleşmenin hükümlerine tabi olmak üzere ortak olmak için 

samimi niyetimizi ifade ediyoruz. Söz konusu resmi sözleşmenin ayrıntıları henüz belirlenmemiş olmakla birlikte Liverpool FC 

ve Yapımcıların, iyi niyet çerçevesinde müzakerede bulunacakları ve resmi bir sözleşme imzalamak için ellerinden gelen 

gayreti gösterecekleri konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

 

İşbu Niyet Mektubu, Liverpool FC veya Yapımcıları resmi sözleşmeyi imzalama konusunda bağlamamakla birlikte, 

Yapımcılara, , gerek yapım öncesi proje geliştirme gerekse proje için finansman arama aşamalarında Liverpool FC’nin adını 

ve armasını kullanma iznini vermektedir. 

 

Ayrıca, Liverpool FC, prensip olarak, Liverpool FC’nin ihtiyaçları izin verdiği ölçüde ve proje gerekleri doğrultusunda 

tesislerini, futbolcularını, menajer ve arşivlerini Yapımcıların ve temsilcilerinin hizmetine sunmayı kabul etmektedir.  

Liverpool FC projeyi heyecanla karşılamakta ve yapımcılar ve projeye dahil olacak diğer finansörlerle ortaklık oluşturmayı 

beklemektedir. Kulüp, “I WILL FOLLOW” adlı sinema filminin Liverpool FC’nin markasını ve dünyaca tanınmışlığını arttırmak 

ve geliştirmek için benzersiz bir fırsat olacağını düşünmektedir. Liverpool FC ve Yapımcılar, amaçlarının eğlendirici, dokunaklı 

ve eleştirmenlerini beğenisini toplayan bir film yapmak olduğunu ve filmi, gerek Liverpool FC’nin tanınmışlığını arttıracak 

gerekse filmin dünya genelinde başarılı olmasını sağlayacak yenilikçi ve agresif bir pazarlama kampanyası ile 

destekleyeceklerini ifade etmişlerdir, 

 

 

Adı IAN AYRE 

Unvanı    LIVERPOOL FC 

 TİCARİ DİREKTÖRÜ   

 


