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ALAN ÜYELERİMİZ
Prof.Dr. HIZIR ALP
1933 yılında Van’da doğdu. Orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1953 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başladı. 1959 yılında tıp eğitimini tamamladı. Bir yıl
süre ile GATA’da staj ve arkasından Eskişehir Hava Hastanesi’nde uçuş hekimliği eğitimine
katıldı.
1960 yılında Diyarbakır 8. Ana jet üssünde uçuş hekimi olarak görev yaptı. 1963-1970
tarihlerinde Genel Cerrahi ve Nöroşirürji dalında eğitim aldı. 1970-1977 tarihlerinde Eskişehir
Hava Hastanesi’nde nöroşirürjiyen olarak görev yaptı. 1975 yılında Nöroşirürji Doçenti olarak
görevine devam etti. 1977 yılında askerlikten ayrıldı. 1977-1979 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi’nde
Nöroşirürji klinik şefi olarak çalıştı.
1979 yılında Ankara İdari İktisadi Bilimler Akademi Başkanlığının teklif ettiği Akademi Tıp Fakültesi kurulmasına
yönelik görevi kabul etti. Aynı yıl içinde, kurucu üyelerin seçilmesi ve hastane bulunması işlevini yerine getirdi. 1979
Eylül ayında Tıp Fakültesi aktif hale getirildi.
1982 yılında Profesör olarak, 1999 tarihine kadar nöroşirürji bölümünde, ayrıca hastanenin yeni ünitelerinin kurulması
ve gelişmesi için çalıştı.
Öğrenci dersliklerinden ve temel bilimlere ait laboratuarların kurulmasını gerçekleştirmek için yapılan bütün çalışmalara
katıldı.

Prof.Dr. METE SAVEREN
Dr. Mete Saveren 1936 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul
Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1961-1963
yıllarında askerlik görevini İzmir’de 1963-1965 yılları arasında mecburi hizmetini Tunceli’de
tamamladı. 1965 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroşirürji bölümüne asistan olarak girdi,
daha sonra Prof. Dr Nurhan Avman ve ekibi ile beraber Ankara Üniversitesi Nöroşirürji kliniğine
geçti.1971 yılında ECFMG sınavını ilk girişinde kazandı. Aynı yıl nöroşirürji uzmanı oldu.
1974–1975 yılları arasında Amerika’da Boston Lahey kliniğinde başasistan olarak çalıştı.1976
yılında doçent olduktan sonra 1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğini kurdu ve kürsü
başkanlığını yaptı.1981 yılında Profesör oldu.2001 yılına kadar kürsü başkanlığına devam etti. Birçok makale ve
yayınları olan Mete Saveren 2004 yılında emekli oldu.
1961 yılından beri Ülkü Saveren ile evli olan Mete Saveren’in iki oğlu ve üç torunu bulunmaktadır.
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