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Değerli Velimiz,

Pikare Eğitim Kurumları olarak Üniversiteye hazırlık çalışmalarının, öğrencilerimizin eğitim yaşamlarında 
en çok desteğe ihtiyaç duydukları, zorlu bir süreç olduğunun farkındayız. Bu dönemi kolaylıkla yaşayarak 
hedeflerine ulaşmalarını sağlamaları için bir Sebit projesi olan üniversiteye hazırlık ürünü Raunt’la 
işbirliğine gittik. Bu süreçte, öğrencilerimizin olduğu kadar siz değerli velilerimizin de yanınızdayız.

Kullanıcıların adım adım öğrenerek ders çalışmalarını sağlayan ve onları her aşamada yönlendiren 
bu kapsamlı ürünü, öğrencilerimizin eğitim yaşamını kolaylaştırmak için detaylı araştırma geliştirme 
çalışmalarının ardından, titizlikle seçtik.

Bir Türk Telekom Grup Şirketi ve eğitim sektörünün öncü ismi Sebit’in yeni nesil üniversiteye hazırlık 
platformu Raunt’la ilk gün olduğu gibi bugün de Eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek Pikare Eğitim 
Kurumları’nın eğitim felsefesine dahil etmeye devam ediyoruz. Sebit’in 30 yılı aşkın eğitim teknolojileri 
birikimiyle geliştirdiği Raunt, Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümüdür.  
Pikare Eğitim Kurumları olarak Öğrencimizin yalnızca üniversiteyi değil, hayalindeki üniversiteyi ve
bölümü kazanacağı bu yolculukta hep yanında olacağız.

Bir öğrencinin 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  
öğrencimizin 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, 
 öğrencinin 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 olurlar.
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Raunt üniversiteyi nasıl kazandırır?
Raunt, öğrencileri akademik anlamda tek tek tanıyan, onların neyi, ne kadar öğrendiğini takip eden;  
aynı zamanda öğrenciye özel takvim ve planlama sunan bir zekaya sahiptir.

Bu sistem öğrencilerimize ne sunar?
• Rehberlik sistemiyle, öğrencinin kendi tercihlerine en uygun üniversite ve bölümü hedeflemesini 

sağlar. 

• Öğrenciye özel bir çalışma takvimi sunarak, gün gün neyi, ne kadar çalışması gerektiğini söyler, 
öğrenciyi attığı her adımda değerlendirir. 

• Türkiye’nin en güçlü dijital ve basılı içerikleriyle öğrenciyi destekler. Raunt, üniversiteye hazırlıkta 
yılların deneyimine sahip hocalarımızın konu anlatım ve soru çözüm videoları sayesinde, öğrenciye 
istediği kadar tekrar edebileceği özel dersler sunar. 

• Yapay zekasının en üstün özelliklerinden biri; öğrencinin, konuların tümünü tekrar çalışmasına  
gerek kalmadan, onu doğrudan ihtiyacı olan en küçük öğrenme parçasına yönlendirmesidir.  
Böylece öğrenci zaman kazanır, eksiklerini sonuç odaklı tamamlar. 

• Öğrenciyi eksiği olduğu konularda uyarır, ona özel tekrar listeleri ve testler sunar. Böylece öğrenci 
takılmdan öğrenerek, çalıştıklarını anlayarak, eksiklerini tamamlayarak sınava hazırlanmaya  
devam eder. 

• Binlerce farklı ve çözümlü soru, öğrencinin tüm soru tiplerine ve çözüm yollarına hakim olmasını 
sağlar. 

• Pikare Eğitim Kurumları Deneme Sınavları, öğrencinin güncel başarı durumunu net bir şekilde 
görmesini sağlar. Deneme sınavları aynı zamanda, gerçek sınav deneyimini bire bir yaşayabilmesi  
için çok önemli bir fırsattır. 

• Cep Uygulaması’yla öğrenci, istediği zaman istediği yerde ders çalışabilir, test çözebilir, performansını 
anında görerek soru çözüm videolarını izleyebilir.
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Raunt velilerimize ne sunar?
• Çocuğunuzun üniversiteye eğitimde güvenilirliğini kanıtlamış en kapsamlı basılı ve dijital kaynakla ve 

Pikare Eğitim Kurumlarının çeyrek asra yaklaşan üniversite hazırlık tecrübesiyle hazırlandığından emin 
olursunuz. 

• Çocuğunuzun performansını, üniversite tercihlerine ne kadar yaklaştığını, tercihleri için daha ne kadar 
çalışması gerektiğini takip edebilirsiniz.. 

• www.raunt.com adresinden ya da Raunt Cep Uygulaması’ndan giriş yaparak, çocuğunuzun durumuyla 
ilgili detaylı raporlara ulaşabilirsiniz. 

Tüm çabamız, siz değerli velilerimizin de desteğiyle, öğrencilerimizin çalışmalarının karşılığını bulması 
içindir. Süreçle ilgili her türlü sorunuz, görüş ve öneriniz için Rehberlik Bölümümüz ve Okul İdaremizle 
daha detaylı teknik sorularınız için de 444 54 73 (LISE) numaralı telefondan Raunt Destek Hattı’na 
ulaşabilirsiniz..

Saygılarımızla
Pikare Eğitim Kurumları

Veli için Raunt Giriş Adımları
Aşağıdaki kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle www.raunt.com 
adresinden veya Raunt Cep Uygulaması’ndan ürüne giriş yaparak 
çocuğunuzun Raunt’taki performansını yakından takip edebilirsiniz.

• Raunt Cep Uygulaması’nı App Store veya Google Play Store’dan 
akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. 

• Raunt’a giriş yapabilmeniz için okulunuzun, Raunt Kurum 
Yönetim Sistemi’ne bilgilerinizi tanımlamış olması 
gerekmektedir.

Kullanıcı Adı:  T.C. Kimlik Numaranızdır.
Şifre:  T.C. Kimlik Numaranızın ilk 6 hanesidir.


