
 

Çalıştay: Matematik Okuryazarlığı Sorusu Yazma 

Adı - Soyadı: Prof. Dr. Murat ALTUN 

1973 yılında Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik 

Bölümü’nden mezun olmuştur. Giresun Espiye ilçesinde 3 yıl 

lise matematik öğretmenliği yapmış izleyen yıllarda Giresun 

Eğitim Enstitüsü matematik öğretmenliğine atanmış ve bu 

okulda 10 yıl çalışmıştır. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Eğitim Yüksekokuluna 

öğretim görevlisi olarak Bursa’da çalışırken, 1989 yılında 

Uludağ Üniversitesinde Uygulamalı Matematik dalında yüksek lisans, 1995 yılında Hacettepe 

Üniversitesi’nde matematik eğitimi dalında doktora derecesi almıştır. Bursa Uludağ 

Üniversitesinde matematik eğitimi alanında sırasıyla 1997 yılında yardımcı doçent, 2001 

yılında doçent, 2007 yılında profesör unvanı almıştır. Anabilim dalı başkanlığı, bölüm 

başkanlığı, dekan yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2006-2014 yılları 

arasında iki dönem Eğitim Fakültesi dekanlığı yapmıştır. 2017 yılında Matematikçiler 

Derneği tarafından “Ömür Boyu Matematiğe Hizmet Onur Ödülü”ne layık görülmüştür. 

Temel çalışma alanları arasında matematik eğitiminde problem çözme ve kurma, geometri 

öğretimi, istatistik, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi, matematik okuryazarlığı ve 

matematiksel yeterlikler yer almaktadır. 

 

Adı - Soyadı: Doç. Dr. Çiğdem ARSLAN 

1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 

Bölümünden mezun olan Doç. Dr. Çiğdem Arslan, 2001 yılına 

kadar MEB de çeşitli kademelerde öğretmenlik yapmıştır. 2001 

yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Uludağ Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimini 2007 

yılında tamamlamıştır. 2008-2020 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde görev yapmıştır. 

2020 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesinde doçent olarak görevini 

sürdürmektedir. Temel çalışma alanları arasında problem çözme, geometri öğretimi, 

matematik ders kitapları, öğretmen eğitimi ve matematik okuryazarlığı yer almaktadır. 

 

Adı - Soyadı: Arş. Gör. Dr. Tuğçe KOZAKLI ÜLGER 

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 

bölümünden mezun olmuştur.  Marmara Üniversitesi'nden 2015 

yılında Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi ve 

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden 2021 yılında ise doktora 

derecesini almıştır. 2014 yılından bu yana Bursa Uludağ 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü'nde 

araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Temel çalışma 

alanları matematik eğitiminde problem çözme ve kurma, matematik okuryazarlığı, 

matematiksel yeterlikler, teknoloji destekli matematik eğitimi, hizmet içi öğretmenlerin 

mesleki gelişimi yer almaktadır. 


