
Devrim Erdoğan 
 
2002 yılında Istanbul Üniversitesi Sinema TV bölümünden mezun oldu. 2006 
Kültür üniversitesi iletişim tasarımı bölümündeki Yüksek lisansını tamamladı. 
2008 yılında New York Film Academy Los angelas film workshop ı bitirdi. Su 
an Beykent Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Öğrencisi.  
 
Çektiği kısa filmler ve belgesellerle birçok uluslararası film festivalinde ödül 
kazandı. Kısa filmleri sayesinde Alman NDR televizyonu ile çalışmaya başladı 
 
1999 – 2006 yılları arasında Alman NDR ve Fransız Arte Televizyonları için 
birçok  uzun metrajlı belgesel filmin görüntü yönetmenliğini yaptı.  2002 
yılında çektiği “Schätze im nassen Grab” parma film festivalinde en iyi film 
ödülünü kazandı. 2003 yılında Öteki Filmi Mehmet Karaca ile birlikte kurdu. 
 
2007 yılında itibaren reklam filmleri yönetmenliği yapmaya başladı.  2010 
yılında Rusya TBW ajası için Gazprom’un hikayesini anlatan 3 boyutlu bir film 
çekti. Film 3 boyutlu sinemada devlet başkanlarına gösterildi.  
 
Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu için  2006 - 2009 yılları arasında Avrupalı 
Olmak Dizi belgesel projesini Hacivat ve Karagöz Avrupa Birliğini Anlatıyor 
dizi animasyon projesini Avrupa Birliğini Destekliyorum Çünkü reklam 
filmlerinin projesini yazımını ve yönetmenliğini yaptı 
 
Şu ana kadar birçok reklam filmi çeken Devrim Erdoğan Türkiye 
Cumhuriyetinin yeni logosunun uluslararası reklam filmlerinin yönetmenliğini 
yaptı. 
 
Reklam filmleriyle  bir çok ödül kazanan Devrim Erdoğan aktif olarak reklam 
yönetmenliğine devam ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Devrim Erdogan 
 
He was graduated from İstanbul University, Department of Cinema and 
Television in 2002. In 2006, he has finished his masters degree in the 
Department of Communication Design. In 2008 he has finished New York 
Film Academy Los Angeles Film Workshop. He is still working on his Masters 
of Arts in Beykent University. 
 
He has won several awards in many international film festivals. Thanks to his 
short films, he has started working in NDR German television. 
 
Between 1999 and 2006, he has worked as director of photography in many 
documentary projects for NDR German, and French Arte Televisions. The 
documentary "Schatze im nassen grab" which was shot in 2002, has won the 
best film award in Parma Film Festival. 
 
He has started working as a tv commercial director in 2007. He has directed a 
3D film for Russian TBW Agency, which tells the story of Gazprom. This film 
was screened to president of Russia, in 3D cinema saloon. 
 
He is going on his career in Ötekifilm as a director and working on his first 
featurefilm. 
 
 
 


