
 

 
 

Buket Aydın ile 

YÜZ YÜZE 
  
  

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda’nın mimarı 

Gülseren Budayıcıoğlu 
  

Haber Global’de, 26 Nisan Salı saat 20.30’da Yüz Yüze’de Buket Aydın, Masumlar 
Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda gibi hem çok izlenen hem de çok tartışılan dizilere 
imza atan Gülseren Budayıcıoğlu’nu konuk edecek. 
  
Budayıcıoğlu, daha önce ekranda ne sunuyordu?  
Ekranı neden bıraktı? Neden psikiyatriye yöneldi? 
Gençliğinde danışmana gider miydi? 

Yaşanmış psikiyatrik vakaları kitaplaştırma fikri nereden geldi? 
Hastaların özel hikayelerini, yaşadıklarını senaryolaştırdığı yönündeki eleştiriler hakkında 
ne düşünüyor? 

Neden seans ücretiyle gündeme geldi? 
 

Buket Aydın soracak, sunuculuk, yazarlık, psikiyatri danışmanlığı, senaristlik, yöneticilik 
yapan, çok izlenen ve tartışılan dizilere imza atan Gülseren Budayıcıoğlu merak edilen tüm 
soruları Haber Global’de Yüz Yüze’de yanıtlayacak. 
 

Aydın, yüz yüze en sıcak soruları sorup, yüzde yüz doğruları arıyor. En çarpıcı açıklamalar, en 
derin itiraflar ve hiç duyulmamış sırlar Yüz Yüze’de konuşuluyor. Siyasetten spora, bilimden 
sanata Türkiye’nin konuştuğu değerli isimler ağırlanıyor, en sıcak, en çok konuşulan konular 
Haber Global’de masaya yatırılıyor.  
 

“Buket Aydın ile Yüz Yüze”nin kaçırdığınız bölümlerini ve özel bölüm videolarını 
youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz. 
  
Haber Global Hakkında: 
Haber Global, ekranında sadece Türkiye’den ve dünyadan haberler değil, sokağın, insanların ve siyasal 

gündemin nabzı tutulup; doğru isimlerle doğru noktalara odaklanan haber tartışma programları, ekonomi 

ve spor bültenleri, teknoloji, sanat, magazin, haber programları ve belgeseller yayınlanmaktadır. 
haberglobal.com.tr web sitesinden gündemdeki son dakika haberleri, yerel ve dünyadan en güncel 

haberler, ekonomi, spor, teknoloji ve hava durumunun yanı sıra HaberGlobal.com.tr ekibinin hazırladığı 

fark yaratan özel haberlere de erişebilirsiniz. 
Haber Global’i; Digiturk 47. kanal, D-Smart 42. kanal, Tivibu 46. kanal, TV+ 46. kanal, Kablo TV; 71. 

kanal (HD) ve 910. kanal (SD), Türksat 3A (HD), Türksat 4A (SD)’dan seyredebilirsiniz. 
  
youtube.com, twitter.com, instagram.com, tiktok.com, facebook.com, linkedin.com’dan 
@haberglobal’i takip edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play’den Haber Global (HIG) uygulamasını 
indirebilirsiniz. 
 

 

YAYIN TARİHİ:        26 NİSAN 2022 / SALI 
YAYIN SAATİ:         20.30 / CANLI 
 

Detaylı Bilgi için: 
Yonca Baltaoğlu             I Kurumsal İletişim Direktörü  l 444 13 24 / 1172  l  0532 272 44 64 
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