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Sevgili Öğrencimiz,

Pikare Eğitim Kurumları olarak Üniversiteye hazırlık çalışmalarının, eğitim yaşamınızda en çok desteğe 
ihtiyaç duyduğunuz, zorlu bir süreç olduğunun farkındayız. Bu dönemi kolaylıkla yaşayarak hedeflerinize 
ulaşmanızı sağlamak için bir Sebit projesi olan üniversiteye hazırlık ürünü Raunt’la işbirliğine gittik. Bu 
süreçte, siz öğrencilerimizin her zaman yanınızdayız.

Raunt, ders ve sınav başarısını artıran, her öğrenciye özel çalışma planlaması ve zengin içerik sunan, 
Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümüdür.

Raunt, seni yakından tanıyıp yönlendirir, Akıllı Öneri Sistemi’yle eksiklerini zamanında tamamlamanı 
sağlar ve performansını sürekli takip eder. Pikare Eğitim Kurumundaki öğretmenlerinin tecrübesi ve 
sistemin bu benzersiz özellikleri, bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle desteklenerek seni adım adım 
hedefine ulaştıracaktır.

Üniversiteye hazırlık için ihtiyaç duyduğu her şey 
elinin altında!
Hedef ve sonuç odaklı işleyen Raunt zekasıyla; sürecin başından sonuna kadar kişiselleştirilmiş 
üniversiteye hazırlık, her öğrenciye özel çalışma planlaması ile zengin dijital ve basılı içerikler her zaman 
ve her platformdan ulaşımına açık olacak

Zengin dijital içerikler ve üniversite sınavı hazırlığında 
güçlü tecrübemiz!
Raunt’un, üniversiteye hazırlıkta Türkiye’nin en zengin konu anlatım ve soru çözüm videoları, istediği kadar 
tekrar edebileceği özel dersler niteliğindedir.

Basılı yayınlarda ise sınava, aralarında Raunt kitaplarının da yer aldığı, üniversite sınavı yayıncılığının güçlü 
markalarıyla oluşturulan kitap setleri ve Pikare Eğitim Kurumlarının tecrübeli öğretmenleri ile birlikte 
çalışma ayrıcalığına sahip olacaksın.
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Bu sistem sana ne sunar?
• Raunt, tercihlerine en uygun hedefleri belirlemeni sağlar ve süreç boyunca hedeflerine yaklaşman için 

seni adım adım yönlendirir 

• Sana özel bir çalışma takvimi sunarak, gün gün neyi , ne kadar çalışman gerektiğini bildirir,  
attığın her adımı detaylı raporlarla değerlendirir. 

• Türkiye’nin en güçlü dijital içeriğiyle ve üniversiteye hazırlıkta yılların deneyimine sahip hocaların  
konu anlatım-soru çözüm videolarıyla, istediğin kadar tekrar edebileceğin özel dersleri evine getirir. 

• Dijital içeriklerle bütünleştirilmiş kitaplardaki testleri çözüp cevaplarını Raunt Cep Uygulaması’na  
ya da www.raunt.com’a girmen seni anında sonuçlara ulaştırır. Raunt bu sonuçlara göre sana özel 
tekrar listeleri hazırlar ve seni eksiklerini tamamlayabileceğin videolara yönlendirir.  
Böylece takılmadan öğrenerek, çalıştıklarını anlayarak, eksiklerini tamamlayarak ilerlersin. 

• Pikare Eğitim Kurumunun tecrübeli öğretmenlerinden alacağın derslerin yanısıra Raunt kitapları, 
Türkiye’nin üniversiteye hazırlıkta en güçlü yayınevlerinin soru bankaları ve konu anlatım kitaplarıyla 
çalışma ayrıcalığına sahipsin. 

• Konuların tümünü tekrar çalışmana gerek kalmaksızın, seni doğrudan ihtiyacın olan en küçük bilgi 
parçasına yönlendirir. Böylece önemli ölçüde zaman kazanır eksiklerini sonuç odaklı tamamlarsın. 

• Raunt Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Deneme 
Sınavları, güncel başarı durumunu net bir şekilde görmeni sağlar. Bu sınavlar aynı zamanda,  
gerçek sınav deneyimini bire bir yaşayabilmen için çok önemli bir fırsattır. 

• Raunt Cep Uygulaması’yla istediğin zaman istediğin yerde ders çalışabilir, test çözebilir,  
performansını anında görerek soru çözüm videolarını izleyebilirsin.

Raunt Giriş Adımları
Aşağıdaki kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle www.raunt.com 
adresinden veya Raunt Cep Uygulaması’ndan giriş yapabilirsin

• Raunt Cep Uygulaması’nı App Store veya Google Play 
Store’dan akıllı telefonuna indirebilirsin. 

• Raunt’a giriş yapabilmen için okulunun, Raunt Kurum Yönetim 
Sistemi’ne bilgilerini tanımlamış olması gerekmektedir.

Kullanıcı Adı:  T.C. Kimlik Numarandır.
Şifre:  T.C. Kimlik Numaranın ilk 6 hanesidir.


