
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun: 

“RTÜK çocukları korumak için 

Simpsonları yayımlayan kanala 

müeyyide uyguladı.” 

 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından iki ayda bir düzenlenen “RTÜK 
Toplantıları”nın bu ayki konuğu Televizyon Yapımcısı, Senaryo Yazarı ve Yönetmen 
Gani Müjde oldu. “Medyada Mizah'' konulu konferansı RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut 
Dursun, Üst Kurul Üyeleri Hülya Alp, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Doç. Dr. Ahmet 
Yıldırım, Dr. Hamit Ersoy, Esat Çıplak ve Süleyman Demirkan ile basın mensupları ve 
kurum personeli izledi. 
 
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada kurum olarak düzenlenen toplantıların bir gelenek haline geldiğini 
belirterek, “Mizah herkesin ilgisini çekiyor. Herkesin tebessüme ihtiyacı var. Medyanın 
bir tarafı da mizah. İnsanlar akşam eve gelip televizyonu açtıklarında kendilerini 
rahatlatacak da bir şeyler izlemeyi istiyorlar” dedi. 
 



Konferansın tesadüf eseri, RTÜK kararlarının tartışıldığı bir döneme denk geldiğine 
dikkat çeken Dursun, bazı medya organlarının Üst Kurulun Simpsonlar adlı çizgi filmi 
yayımlayan kanala verdiği müeyyide kararını “RTÜK Tanrıyı korudu” başlığı altında 
eleştirdiklerini hatırlattı. Buna karşılık bazı medya organlarında ise RTÜK’ün 
Muhteşem Yüzyıl adlı diziyi yayımlayan kanala ceza vermemesinin eleştirildiğine 
dikkat çeken Dursun, bu tablodan toplumun RTÜK’ten beklentilerinin oldukça yüksek 
olduğu sonucunu çıkardığını söyledi. 
 
Davut Dursun, Üst Kurulun Simpsonlarla ilgili kararı konusunda bir düzeltme yapmak 
istediğini belirterek, “Üst Kurul medyada yer aldığı gibi Tanrıyı korumak için ceza 
vermiş değildir. Tanrının RTÜK’ün korumasına ihtiyacı yoktur. Üst Kurul çocukları 
korumak için müeyyide kararı almıştır. Çocuklara yönelik bir çizgi filmdeki cinayet, kan 
ve şiddet sahneleri nedeniyle Üst Kurul böyle bir karar alma gereği duymuştur” diye 
konuştu.   
 
GANİ MÜJDE: “BENİM RTÜK’ÇÜLERİM YANIMDA” 
Medyada Mizah Konferansı'nda konuşan Gani Müjde, yaklaşık 20 yıldır televizyon 
sektöründe olduğunu ancak birkaç uyarı hariç hiçbir programının para cezası 
almadığını belirtti. Müjde, programlarını 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu düşünerek, 
onların tepkilerini değerlendirerek yaptığını dile getirerek, ''Benim RTÜK'çülerim 
yanımda'' dedi. 
 
Sektördeki anılarını mizahi bir dil kullanarak anlatan Gani Müjde’nin sosyal medyada 
da yer alan bazı fotoğraflardan derlediği sunumu konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. 
 
Konuşmasında her mecranın mizah anlayışının farklı olabileceğini söyleyen Müjde, 
mizahta önermenin ve neyin nerede yapıldığının önemli olduğunu belirtti. Anlık reyting 
ölçümlerine bakarak yapımlarda bazı değişikliklere gidebildiklerini anlatan Müjde, en 
önemli denetimi izleyicinin yaptığının altını çizdi.  
 
Müjde konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kendi sınırlarımızı koyuyoruz. Bazı 
evrensel ölçütler var. Mesela çocuk pornografisi ve şiddet. Bunlar asla kullanılmamalı. 
Kanlı görüntüleri mozaiklettirdiğiniz için teşekkür ederim. Bunların dışında yaşadığımız 
ülkenin de kriterleri var, ben bunlara da dikkat ediyorum.” 
 
Sinema veya mizah dergilerinin televizyondan farklı olduğunu belirten Müjde, 
“Buralarda karşınıza tesadüfen bir şey çıkmaz. Bunların izleyicileri ve takipçileri neyle 
karşılaşacaklarını bilerek para verip gider veya alır” dedi. 
 
Gani Müjde, gelen sorular üzerine mizahın toplumsal mutluluğu artırıcı bir rolü 
olduğunu ve siyasi mizahın şiddet ve hakaret içermemek şartıyla televizyonlarda 
olmasını arzu ettiğini belirtti. (6.12.2012) 
 
 


