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Değerli Öğretmenlerimiz,

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı okuma yarışması Oxford Big Read’i düzenleyen Oxford University Press 
Türkiye ekibi olarak,onuncu yılımızı kutlamanın gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Her yıl 
büyüyerek devam eden başarı öykümüz, her rauntta artan başvuru sayıları ile yıllık onbinleri geçti. Bu 
süreçte en iyi projeleri seçmek için bir uzman paneli oluşturmak zorunlu hale geldi.

Karar verme sürecinde insanlar, pek çeşitli bilişsel önyargı ile birlikte hareket ederler. Yarışmalardaki 
seçim süreçleri ile ilgili genel kanı, öznel bir değerlendirmenin çoğu zaman kaçınılmaz olduğu 
yönündedir. Halbuki, tarafsızlık, en başından beri ve her zaman Oxford Big Read değerlendirme 
jürilerinin ayrılmaz bir özelliği olmuştur.

Jüri üyelerinden bağımsız olarak – ister finalistleri seçmek için isterse kazananları ve ikincileri – tüm 
projeler, önceden belirlenmiş standart bir değerlendirme kriterleri seti üzerinden değerlendirilir. Her 
kategoriye ait değerlendirme seti iki bölümlüdür: Yüzde atmışlık orana sahip ilk bölüm, kitap adı, seri 
gibi bahsedilmesi standart alanlar ile beklenen proje elemanlarını içeren objektif seçim kriterlerinden 
oluşur. Geri kalan yüzde kırklık kısım ise özgünlük ve yaratıcılığa ayrılmıştır.

Onuncu yılımızda bir adım daha atarak değerlendirme sürecimizi daha da iyileştiriyoruz. Bu yıldan 
itibaren hayata geçirdiğimiz yeni sistem ile projeler artık sadece çevrimiçi olarak teslim edilecek. 
Dolayısıyla, proje gönderimi, elleçleme, katılımcının sınıf, okul ve Öğretmen ismi görünmesi gibi 
durumlar ortadan kalkacak. Hayata geçirdiğimiz bu yeni platform sayesinde her bir proje formu, 
yarışmaya katılacak her öğrenci için özel olarak oluşturulacak. Öğrenciler, bu formlar üzerinde 
çalışmalarını tamamladığında, her bir formun fotoğrafı çekilip sisteme yüklenecek. Bu yıldan itibaren 
jüri üyeleri projeleri fiziksel formatta değil, ekran üzerinden inceleyerek değerlendirecek. 

Önceden belirlenmiş standart değerlendirme kriterleri kullanmak sezgisel önyargı ve onaylama 
önyargısı gibi, seçim sürecinde tarafsızlığa gölge düşürebilecek zihinsel durumların önüne 
geçmektedir. Bununla birlikte, bu yıldan itibaren kullanmaya başladığımız çevrimiçi sistem 
sayesinde demirleme eğilimi, sezgisel farkındalık ve yakın geçmiş önyargısı gibi bilişsel önyargıları 
da engelleyebileceğiz. Çevrimiçi değerlendirme sayesinde önünde yüzlerce proje formu olmadan 
değerlendirme yapacak olan jüri üyeleri karar yorgunluğu da yaşamayacaklar ve bu sayede daha iyi 
karar verebilecekler.

Oxford University Press Türkiye olarak, başlangıcından bugüne Oxford Big Read yarışmamızın 
değerlendirme sürecinde tarafsızlık, adalet ve güvenilirliği sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Onuncu 
yılımızda getirdiğimiz süreç iyileştirmeleri ve yenilikler ile fair play sahasında duruşumuzu daha da 
güçlendiriyoruz. Sonuç olarak, Oxford Big Read yarışmamızda jüri kararları kesin ve bağlayıcıdır. Daha 
fazla soru, yorum ve görüşleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.
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