
Sezil (GÜLER) GÜLTEK  
 
Kurucu - Müdür 
 
İstanbul doğumlu Sezil Gültek, çocukluk yıllarında 
ilgilenmeye başladığı klasik müziğe, Başkent 
Üniversitesi’nde turizm ve Anadolu Üniversitesi’nde 
çalışma ekonomisi okurken de devam etmiş; lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra, kariyerini müzik 
eğitimciliği alanında sürdürme kararı almıştır. İngiliz 
Kraliyet Müzik Akademisi (Royal Academy of Music) 
hocalarından piyanist Kate Elmitt’in öğrencisi olarak 
sürdürdüğü çalışmaları, aynı okuldan takdirname ile 
almaya hak kazandığı Müzik Teorisi, London Trinity 
Guildhall College of Music’ten aldığı piyano 
performans sertifikası ve University of West London, 
London College of Music piyano eğitimciliği 
diplomasıyla sonuçlanmıştır.  2002 yılından itibaren 
çeşitli pozisyonlarda piyano eğitimciliği yapan Sezil 
Gültek, 2006 yılından beri Bodrum’da kendi özel 
stüdyosunda piyano, yan flüt ve vokal alanlarında 

çalışmalarına devam etmiş; 2007 yılında akredite olduğu İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi 
piyano sınavlarında öğrencilerinin gösterdiği yüksek başarıdan dolayı özel olarak Londra’ya 
davet edilmiş ve 2010 yılından itibaren bu kurum tarafından Bodrum sınav merkezi olarak 
görevlendirilmiştir. Hocamız, aynı zamanda EPTA – Avrupa Piyano Öğretmenleri Birliği Türkiye 
temsilciliğinin kurucusu olmak için aldığı teklifi değerlendirerek EPTA – Türkiye’nin kuruluş 
çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Sezil Gültek, 2013 yılında Bodrum’da “Junior Piano 
Festival”i düzenlemiş; yerli ve yabancı birçok önemli ismin katılımıyla festival, genç piyanistlere 
önemli bir çalışma ve eğitim ortamı sunmuştur.  
 
Aynı yıl Sezil Gültek, Kraliyet Müzik Akademisi eğitim bilimleri kürsü başkanı Prof. Paul Harris’e, 
kitap çalışmalarında asistanlık yapmıştır. 2014 yılında Faber Music’ten yayınlanan “The Practice 
Process” adlı kitabın önsözünde,  kitabın hazırlanma sürecindeki katkılarından dolayı kendisine 
teşekkür edilmektedir. Almancaya da çevrilen eser, Royal Academy of Music’te ders kitabı olarak 
okutulmaktadır. 
 
Güçlü bir vokalist olan hocamızın, annesine ithaf ettiği, popüler caz ve latin sound’larıyla 
harmanlaşmış Türkçe albümü, kendi söz, beste ve düzenlemeleriyle 2010 yılında piyasaya 
çıkmış ve bu albüme çekilen klipler, MTV Türkiye dahil olmak üzere, belli başlı müzik 
kanallarında yayınlanmıştır. Sanatçı, yirmi şarkıdan oluşan bir çocuk müzikali de bestelemiştir. 
 
ABRSM, Trinity Guildhall ve LCM gibi dereceli piyano sertifika ve diploma sınav sistemlerinde 
uzman olan Sezil Gültek, bu konudaki bilgi birikimini ‘Andante’ Klasik Müzik Dergisi’nde bir yazı 
dizisi ile okurlarla paylaşmıştır.        
 
2004 yılından beri çeşitli pozisyonlarda piyano eğitimciliği yapan Gültek, eşi piyano eğitimcisi 
Buğra Gültek ile kurdukları “Gültek Piyano Akademisi” kurumunun müdürlüğünü yapmaktadır. 

 


