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BİRSEN KÜPELİ 

 

Konya’nın Kulu ilçesinde dog ̆du.  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi  ‘İktisat’ bölümünden mezun 

oldu. 1995-2005 yılları arasında Fransa’da yaşadı. ‘Maison Des Jeunes’de resim eg ̆itimi programlarına katıldı. 

Daha sonra  ‘Foyer Rural’ de resim eg ̆itimine devam etti.  

2005 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, deg ̆erli hocalarla resim çalışmalarını sürdürdü. Yurtiçi ve yurtdışında 

birçok sanat sempozyumlarına ve workshoplara katıldı. Uluslararası sergilerde ve kolonilerde ülkemizi temsil etti. 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel koleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır. Bugüne kadar  8’ i kişisel 

olmak üzere 100’ e yakın karma ve grup sergisine katıldı. Anadolu Üniversitesi  ‘Sosyoloji’  bölümünden 2015 

yılında mezun oldu. 2014 / 2015 ‘de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘nde özel öğrenci olarak lisans 

üstü dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunudur. Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisans yapmakta olup Ankara’daki atölyesinde çalışmalarına 

devam eden sanatçı ANKÜSAD – BRHD –   GESAM -  SAKÜDER derneklerini üyesidir. 

 

Born in Konya / Kulu, she obtained her degree of Economic Science from Gazi University. She lived in France from 

1995 to 2005.  She studied the works of past and present painters while attending to the ‘Maison Des Jeunes’ and 

‘Foyer Rural’ painting education programs. 

After going back to Turkey in 2005, she continued her painting studies with renowned painters. Birsen Küpeli 

participated in several symposiums in multiples countries. Some of her work can be found in some public and 

private collections. Küpeli took part in nearly 100 group expositions and 8 personal expositions. She graduated 

from Analodu University’s sociology department at 2015. . In 2014/2015, she took graduate courses as a special 

student at Hacettepe University Faculty of Fine Arts. She graduated from Gazi University Faculty of Fine Arts, 

painting department. She holds a master's degree from Çankırı Karatekin University Faculty of Art and Design and 

continues her studies in her workshop in Ankara. 
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