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OĞUZ URGAN
Babacan, mert, işbilir duruşu ve çeşitli işaret
parmağı hareketleriyle zenginleştirdiği ikna edici
tavrıyla MÜTF Acil Tıp koridorlarının sevilen,
aranılan ve özlenen simalarından olan Oğuz,
geldiği günden Uzman olduğu güne kadar
“kıdemli” duruşunu hiç bozmadı. “MÜTF Acil Tıbbı
bitiren İstanbul’dan ayrılamaz” geleneğini
bozmayıp, adına kanıp “püfür püfür” sanarak
gittiği Esenyurt Devlet Hastanesi ve Kurtköy’deki
evi arasındaki TEM üzerinde yaşamını

sürdürmektedir. Köpeğini gezdirmek için Doblo alacak kadar
sevgi dolu olan yüreği yüzünden tanıdık tanımadık herkesin
hastane, sigorta ve istatistik ve bilimum gereksiz işlerini
halletmeden duramama yeteneği sayesinde 16. mezunumuz
Yard. Doç. Dr. Murat Sarıtemur’un en büyük varisidir.

MÜTF Acil Tıp AD’ndan 2014 yılında, 24. mezun olarak ihtisasını
almıştır.
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SERVAN KARA
Uzun boyu, hitabetteki inceliği ve şen
kahkakasıyla MÜTF Acil Tıp koridorlarını enine
boyuna fethetmiş olan Servan, Mezopotamya’nın
bağrından İstanbul’a gelmesinin 3. gününde
içselleştirdiği asırlık İstanbul beyefendisi kimliğiyle
düşman çatlatan şövalye ruhlu bir hekimdir.
İstanbul beyefendisi maskesinin tavana yapışan
bulgur parçalarıyla düştüğü çiğköfte partileri,
geceyarısı aşerdiği ve ısmarladığı ızgaralar, bir
oturuşta yarım kuzu yiyebilmesi gibi özellikleri ön

plana çıkan Servan, aylık su parasının toplanması esnasında bir
illüzyonist edasıyla ortadan kaybolmasıyla haklı bir üne kavuşmuştur.
Evli ve ikiz erkek babası olan Servan uzmanlığını aldıktan sonra
Mezopotamya’ya geri dönmüş ancak ruhunu İstanbul’da bırakmıştır.

MÜTF Acil Tıp AD’ndan 2014 yılında, 25. mezun olarak ihtisasını
almıştır.
Servan burada
boyunun avantajını
kullanarak fotoğrafın
ortasını kapma
mücadelesinde
Musa’ya üstünlük
sağlarken görülüyor
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Mustafa’nın
renkli
kişiliğinin dışa
yansıması
esnasında
sistem hatası
oluşturan bir
enstantane
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MUSTAFA ŞİNASİ
7 Kasım’da İran’da bir Yay olarak dünyaya
geldiğinden beri gezen, eğlenen, hayatın tadını
çıkaran ruhuyla burcunun hakkını hep verdi.
“Yaşamayı seven yaşatmayı da sever” mottosuyla
Acil Tıp neferlerine katıldı. Tüm MÜTF ailesinde
enerjisiyle unutulmaz hatıralar bırakan Mustafa
başarılı bir sınav ile Uzman olduğunda da
yuvasından fazla uzaklaşamadı. “Suadiye, kızları
kurabiye” diyerek Suadiye’de oturmakta ve “Acil
Uzmanı çalıştığı yerden belli olur” sanarak

Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde çalışmaktadır. Evli ve 3 kız
babası olup 2 de bakıcı ile beraber 6 kadının yaşadığı bir evde
yaşam savaşına devam etmektedir. Klasik otomobil tutkusu
sayesinde maaşının yarısını benzine vermekten, “İranlının hası,
kebabın acısı” diyerek göbek büyütmekten asla taviz
vermemektedir.

MÜTF Acil Tıp AD’ndan 2014 yılında, 26. mezun olarak ihtisasını
almıştır.
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