
Okul ve Üniversite Sınav
Başarınızın Mimarı: Raunt

Yeni Nesil Üniversiteye Hazırlık

www.raunt.com/kurumsal



Yenilikçi ve Sonuç Odaklı Üniversiteye Hazırlık
RAUNT NEDİR?

Raunt; üniversiteye hazırlık sürecinde 9. Sınıftan 12. Sınıfın sonuna kadar ders ve sınav başarısını 

artıran, her öğrenciye özel rehberlik hizmeti, çalışma planlaması ve zengin içerik sunan, Türkiye’nin 

ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünüdür.

Bugüne kadar sunulmuş en yenilikçi ve sonuç odaklı üniversiteye hazırlık çözümü olarak Raunt, 

okulunuz adına verdiğiniz en doğru karar, aynı zamanda okulunuzun dijital çağdaki yerinin 

belirleyicisi olacaktır.
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• Yalnızca konu / zorluk seviyesi / soru sayısı seçerek, nitelikli ve özgün soru havuzundan otoma k olarak testler 

oluşturabilir, bu testleri yazdırabilir ve öğrencilerine ödev olarak gönderebilir. Böylece farklı kaynaklardan içerik 

arama ve soru hazırlama ih yacı duymadan, önemli ölçüde zaman kazanır. 

•  Türkiye genelinde uygulanan Raunt Deneme Sınavları’ndaki performanslarını inceleyebildiği raporlarla, 
öğrencilerinin gelişimini tüm detaylarıyla değerlendirme olanağı bulur.

•  Öğrencilerinin hazır bulunuşluğunu, Raunt’un detaylı raporlarına göre belirler, öğrenci performansı doğrultusunda, 

gerek ğinde yeterlik seviyesine uygun etüt grupları oluşturur. 

•  Hangi öğrencinin hangi ödeve ih yacı olduğunu bilerek, kişiye özel ödevler gönderir.

•  Raunt’la öğretmen; üniversite hazırlık sürecinde ih yacı olan tüm içeriklere ve ölçme 

    değerlendirme uygulamalarına tek bir çözümde sahip olur. Raunt, kapsamlı içerikleriyle 

    öğrenme ortamlarını zenginleş rir, öğrencileri mo ve eden bir çalışma dinamiği sunar.

Raunt Öğretmene Ne Sağlar?

•  Raunt’la okulunuz, öğretmenleriniz ve öğrencileriniz için farklı özelliklerde geliş rilmiş 

tek bir çözümle, tüm üniversiteye hazırlık sürecini bütünsel bir şekilde 

yöne rsiniz.

•   Her bir öğrenciniz için kişiselleş rilmiş üniversiteye hazırlık hizme yle birlikte, çok özel bir hedef, zaman 
ve performans yöne mi sunarsınız.

•  Çalışma planları, basılı testler, ortak deneme sınavları ve ödev materyalleriyle öğretmenlerinizin mesleki ru nlerini 

kolaylaş rır, onlara zaman kazandırırsınız.

 •  Okulunuzun başarısını öğrenci ve şube bazında detaylı gelişim raporlarıyla takip eder; öğretmenlerinizi, 

rehberlik bölümünüzü ve velilerinizi düzenli olarak bilgilendirirsiniz. 

•  Okulunuzun birikimini, enerjisini ve zamanını en verimli şekilde kullanırsınız.

Raunt Kurum Yöne mine
Ne Sağlar?



•  Raunt’la veli, şeffaf bir süreçle, çocuğunun doğru hedeflere yönlendirildiğini, geleceği

     hakkında gerçekçi kararlar almasının sağlandığını bilir ve çocuğunun mevcut durumu 

     konusunda sürekli bilgilendirilir. 

•  Raunt, veliye çocuğunun akademik gelişimini takip etme olanağı tanır, çocuğunun, okul yöne mi ve 

öğretmenleriyle sağlıklı ile şim kurmasına destek olur.

•  Raunt’la veli, çocuğunun başka kaynaklara, özel derslere ya da üniversite yolunda destekleyici kurumlara gerek 

duymaksızın odaklanmış bir şekilde çalış ğından emin olur.

Raunt Veliye Ne Sağlar?

•  Raunt, her öğrenciye özel hedef belirler ve onu bu hedefe ulaşması için adım adım yönlendirir. 

Okulunuzdaki yıllık plan çerçevesinde, öğrencinize hangi gün, hangi konuyu çalışması gerek ğini bildirir.

•  Raunt, öğrenciyi Türkiye’nin en güçlü dijital ve basılı içeriğiyle çalış rır. Öğrenci, tekrar edilebilen özel 
dersler niteliğindeki konu anla m ve soru çözüm videolarına Raunt’tan her an ulaşabilir.

•  Akıllı Öneri Sistemi’nin detaylı analizleri, konuların tümünü tekrar çalışmasına gerek kalmadan, öğrenciyi 

doğrudan ih yacı olan bilgi parçasına ve videonun ilgili bölümüne yönlendirir. Öğrenci, eksiklerini kolaylıkla ve hedef 

odaklı tamamlar.

•  Öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleş rilen Raunt Deneme Sınavları’yla, gerçekçi sınav deneyimleri yaşar.

•  Öğrenci, akıllı telefonuyla istediği her yerde, istediği her zaman konu anla mı ve soru çözüm videosu 

izleyebilir, test çözebilir, ödev yapabilir.

Raunt Öğrenciye Ne Sağlar?



DÜNYANIN İLK AKILLI BASILI YAYINLARI
Dünyanın ilk akıllı basılı yayınlarını sunan Raunt, öğrencinin bütünleş rilmiş basılı ve dijital içeriklerden elde e ği 
performansı, üstün analiz kabiliye  sayesinde kesin siz değerlendirir.  

Raunt’ta öğrenci, soruları test/kitap üzerinde çözüp, işaretlediği seçenekleri QR kod (karekod) aracılığıyla kolaylıkla 
sisteme girebilir. Bu aktarımın ardından Raunt, öğrencinin ilgili teste vermiş olduğu doğru-yanlış tüm cevapları, 
Raunt Bilgi Haritası üzerindeki ilişkili bilgi parçalarıyla eşleş rir ve onu, sadece kendisine özel belirlediği bilgi 
parçalarını içeren videoları izlemeye yönlendirir. 

Böylece öğrenci, eksik bilgilerini en kısa sürede ve en etkili şekilde giderir, hedef odaklı çalışarak, önemli ölçüde 
zaman kazanır.

Çalışma Fasikülü
Her konu için öğrenme düzeyini değerlendiren 
farklı zorluk seviyesindeki testleri içerir. Özet 
konu anla mları ve çözümlü örnek sorularla 
konu tekrarını kolaylaş rır. Akıllı Tahta 
Uygulaması’yla etkili ve verimli sınıf içi ders 
işleyişine destek olur. 

Soru Bankası
Konu bazında, farklı zorluk seviyelerindeki testleri 
içerir. Öğrenci bu testlerle kendini 
değerlendirirken, üniversite sınavında
karşılaşacağı soru plerine hakimiye ni ve soru
çözme pra ğini ar rır.

Konu Kavrama Testleri
(Yaprak Testler)
Öğrencinin, konularla ilgili mevcut durumunu 
görebilmesi için çözmesi gereken testlerdir. Bu 
yaprak testler, kolaydan zora doğru üç farklı zorluk 
seviyesinden oluşur. Öğretmen, ilgili tes  
öğrencilere ödev olarak verip raporlarını 
inceleyebilir. Öğrenci, testlerde bulunan QR kod 
(karekod) yapısıyla testlerini Raunt Cep 
Uygulaması’nı kullanarak çözebilir ve çözümlü 
videoları izleyebilir.

HBS, SDS ve YKS Denemeleri
Raunt’un HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı), SDS (Süreç 
Değerlendirme Sınavı), Yüksek Öğre m Kurumları 
Sınavı (YKS) Denemeleri, tüm kurumlarda aynı anda 
gerçekleş rilen ve sonuçları ortak değerlendirilen 
basılı sınavlardır. Güncel sınav yaklaşımlarına ve 
soru tarzlarına uygun olarak hazırlanan bu sınavlar, 
öğrencinin zaman yöne mi becerisini ar rmasının 
yanı sıra  erken sınav deneyimi yaşamasına olanak 
sunar. 



Üniversiteye Hazırlık Sürecinde İh yacınız Olan 
Tüm Kaynaklar Raunt’la Okulunuzda!

* Soru ve yayın sayıları, yaklaşık olarak bir öğrencinin sahip olacağı içerikler düşünülerek belir lmiş r.
   Müfredat değişikliklerine göre sayılarda da değişiklikler olabilmektedir.

9. SINIF
Basılı İçerikler

20.000 Test Sorusu
710 Konu Anlatım Videosu (72 Saat)
Hızlı Tekrar için Tüm Konulara ait 239 Konu Özeti
1.050 Canlandırma (51 Saat)
230 İnteraktif Etkinlik
Toplam 330 Saat Uzunluğunda Soru Çözüm Videoları
Geçmiş Yıllara ait 850 Üniversite Sınav Sorusu ve Videolu Çözümleri

Dijital İçerikler Dijital İçerikler

24 Konu Anlatımlı Çalışma Fasikülü
23 Soru Bankası Kitabı
332 Konu Kavrama Testi
1 Hazır Bulunuşluk Sınavı
Türkiye Genelinde Uygulanan 6 Süreç Değerlendirme Sınavı

10. SINIF
Basılı İçerikler

24.000 Test Sorusu
780 Konu Anlatım Videosu (79 Saat)
Hızlı Tekrar için Tüm Konulara ait 246 Konu Özeti
950 Canlandırma (46 Saat)
170 İnteraktif Etkinlik
Toplam 400 Saat Uzunluğunda Soru Çözüm Videoları
Geçmiş Yıllara ait 900 Üniversite Sınav Sorusu ve Videolu Çözümleri

28 Konu Anlatımlı Çalışma Fasikülü
28 Soru Bankası Kitabı
340 Konu Kavrama Testi
1 Hazır Bulunuşluk Sınavı
Türkiye Genelinde Uygulanan 6 Süreç Değerlendirme Sınavı

11. SINIF
Basılı İçerikler

49.000 Test Sorusu
1.340 Konu Anlatım Videosu (135 Saat)
Hızlı Tekrar için Tüm Konulara ait 372 Konu Özeti
Toplam 810 Saat Uzunluğunda Soru Çözüm Videoları
Geçmiş Yıllara ait 1.629 Üniversite Sınav Sorusu ve Videolu Çözümleri

Dijital İçerikler

32 Konu Anlatımlı Çalışma Fasikülü
32 Soru Bankası Kitabı
865 Konu Kavrama Testi
1 Hazır Bulunuşluk Sınavı
Türkiye Genelinde Uygulanan 3 SDS, 7 YKS Deneme Sınavı

Basılı İçerikler

66.000 Test Sorusu
1.781 Konu Anlatım Videosu (180 Saat)
Hızlı Tekrar için Tüm Konulara ait 497 Konu Özeti
Toplam 800 Saat Uzunluğunda Soru Çözüm Videoları
Geçmiş Yıllara ait 2.171 Üniversite Sınav Sorusu ve Videolu Çözümleri

Dijital İçerikler

46 Konu Anlatımlı Çalışma Fasikülü
8 Soru Bankası Kitabı
1.352 Konu Kavrama Testi
1 Hazır Bulunuşluk Sınavı
Türkiye Genelinde Uygulanan 15 YKS Deneme Sınavı



ÖZGÜN, ZENGİN ve SIRADIŞI
DİJİTAL İÇERİKLER 

Öğrenci, konu anla mlarını izledikten 
sonra, ilgili örnek soru çözümleriyle 
konuyu pekiş rebilir. Konu anla m 
videolarının al nda, üniversite sınavında  
çıkma olasılığı yüksek soru pleri, alan 
öğretmenleri tara ndan kri k bilgilere 
değinilerek, yazılı ve videolu olarak çözülür.

Alanında ve üniversiteye hazırlıkta 
uzman eği mciler tara ndan 
hazırlanmış konu anla m videoları, 
7/24 özel ders niteliği taşıyan 
içeriklerdir. Öğrenci bu videoları ders 
öncesi hazırlık yapmak, ders 
sonrasında ise konuyu pekiş rmek için 
izleyebilir. Soru çözüm videolarında 
ise üniversite sınavında çıkma olasılığı 
yüksek soru plerinin anla mlı 
çözümlerini izleme rsa  bulur. 

Konu Anlatım Videoları

Örnek Sorular ve Videolu Çözümleri

Konuyla ilgili geçmiş yıllarda çıkmış 
ÖSYM üniversiteye giriş sınav soruları 
ve videolu çözümlerinden oluşan dijital 
içeriklerdir. Öğrencilere ödev olarak 
gönderilebilir ve raporlarına ulaşılabilir. 

Geçmiş Yıllara Ait ÖSYM 
Üniversiteye Giriş Sınav Soruları 
ve Çözümleri

Not tutarak daha iyi çalışıyorsan burası senin için....



Öğrencinin, konuyu kavramsal olarak anlaması için etkileşimli olarak tasarlanmış bu dijital içerikler, öğrenci için 
çok boyutlu bir öğrenme ortamı sunar. Öğrenci, yüksek görsel ve işitsel kalitede üre len canlandırmalar ve 
interak f etkinliklerle soyut kavramları dahi kolaylıkla anlar, kısa zamanda etkili öğrenmenin ayrıcalığını yaşar.

Hızlı tekrara yönelik hazırlanan, her 
konuya ait özet konu anla mları, 
kri k bilgiler, formüller, grafikler ve 
görsellerden oluşan, çık sı alınabilen 
pra k kullanımlı dokümanlardır.

Konularla ilgili açık uçlu sorulardan 
oluşan dijital içeriklerdir. Sınıf içi 
uygulamalarda Akıllı Tahta’yla da 
kullanılabilir. Tarama Testleri’nden 
farklı olarak, daha çok akıl yürütmeye 
dayalı sorulardan oluşur. Tüm kri k 
soruların detaylı yazılı çözümleri 
vardır.

Konu Özetleri

Kritik Sorular

İnteraktif Etkinlikler ve Canlandırmalar
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BENZERSİZ RAUNT ZEKÂSI

Raunt zekâsının dinamik yapısı, yüz yüze ve online eği min harmanlandığı Veriye Dayalı 

Bütünleşik Akıllı Eği m Süreci temellidir ve öğrencilerinizin kişisel başarılarını destekleyen 

tüm yöntem ve araçları okul ortamınıza taşır.

Raunt’un her öğrenciye özel sunduğu rehberlik sistemi, öğrencilerinizin üniversite 

bölümlerine yönelik tercihlerini belirlemelerini kolaylaş rır, bu hedefe ulaşmaları için 

yapılması gerekenleri adım adım planlar, Akıllı Öneri Sistemi’yle eksiklerini zamanında 

tamamlamalarını sağlar ve performanslarını sürekli takip eder.

Öğrencilerin ölçülen sınav sonuçlarını ve çalışma takvimine göre gelişim durumlarını da okul 

yöne mine ve öğretmenlere raporlayan Raunt zekâsı, tüm raporları Raunt’a aktararak, 

öğrencilerinizle ilgili en doğru yönlendirmenin yapılmasını sağlar.

Değerlendirme

Ölçme

Yöneltme

Yönlendirme

Hedef Belirleme

Ölçme

YYönlendirme

Hedeff Belirleme Planlama

Uygulama

Yerleştirme



Her Öğrenciyi 
Kendi Hedefine Yönelik Çalış rır
Raunt zekâsı, öğrencinin hazır bulunuşluğunu ve hedeflerini analiz ederek onun için en verimli çalışma 

stratejilerini belirler. Öğrencinin bulunduğu noktadan ana hedefine ulaşması için hangi derse, hangi konuya ne 

kadar ağırlık vermesi gerek ğini planlar.

ÜNÝVERSÝTE
HEDEFÝ

Hedef Basamaklarý

Üniversite ve Bölüm Hedefleri

Ders Hedefleri

Konu Hedefleri

üm Hedefleri



Öğrenci Verilerini 
Bütünsel Değerlendirir
Raunt, öğrencilerinizle ilgili en doğru kararları alabilmeniz ve onları doğru yönlendirebilmeniz için, öğrenci 

performansını bütünsel olarak değerlendirir, bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz 

ederek belirler. 

Öğrencinin bilgi düzeyini yalnızca test performansıyla değil, ödev, etüt çalışmalarına ve deneme sınavlarına 

kadar tüm bireysel adımlarıyla değerlendirerek, gelişimi için doğru çıkarımlarda bulunmanızı sağlar.

Çözülen Soruların Alt Kazanımları

Konu Kavrama Seviyesi

Test Ağırlığı

Konunun 
Önceki Konularla

İlişkisi

Konu 
Kri kliği

Konunun
Kapsam

Büyüklüğü

Çözülen
Soruların

Zorluk
Seviyesi
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Raunt, üniversiteye hazırlık süreci boyunca, üst düzey ölçme değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerinizin 

performansını anlık takip eder, mevcut durumlarına dair geri bildirimler sunar ve çalışma planlarını sürekli günceller.

Akıllı Öneri Sistemi’nin detaylı analizleri sayesinde öğrencilerinize özel Eksik Listeleri oluşturur. Böylece 

öğrencilerinizin hedef odaklı çalışıp eksiklerini tamamlayarak ilerlemelerine ve verimlerini yüzde yüz ar rmalarına 

yardımcı olursunuz.

Mikro Seviyede Eksik Tespi  Yapar
ve Eksiklerin Kolaylıkla Giderilmesini Sağlar

25.000 bilgi parçasından oluşan ve
Raunt zekâsının temelini oluşturan 
Raunt Bilgi Haritası

Testler

Eksik Listesi

Öğrenci, Raunt kitaplarından herhangi bir tes  çözüp, işaretlediği seçenekleri 
www.raunt.com ya da Raunt Cep Uygulaması üzerinden sisteme girdiğinde...

ve

1  Öğrencinin tes eki tüm 
yanlış cevapları,“Raunt Bilgi 
Haritası”ndaki ilişkili bilgi 
parçalarıyla eşleş rilir.

3. Öğrenci, tüm konuyu tekrar 
   çalışmak yerine, sadece eksik 
   olduğu bilgi parçalarını 
   çalışmış olur. 

2  Raunt, öğrencinin karşısına, 
   bu haritada sadece kendisine
   özel belirlenen bilgi parçalarını 
   içeren videoları çıkarır.



KOLAY ve HIZLI
TEST OLUŞTURMA SİSTEMİ
Öğretmenler Raunt’un zengin ve tümü çözümlü soru havuzundan istedikleri konu seçimini yapıp, soru sayıları ve 

zorluk seviyelerini belirleyerek kolaylıkla test oluşturabilirler. QR kod (karekod) yapısına uygun üre len bu 

testler, dijital ödev olarak gönderilebilir ya da tercihe göre çık sı alınarak dağı labilir. 

Anında İh yaçlarınıza Uygun Testler Oluşturur

• Konu, soru sayısı ve 
   zorluk seviyesini seçer.

• Soruları inceler.
 

• Oluşturulan sınavı,
   öğrencilerine basılı olarak 
   dağıtır ya da dijital olarak 
   gönderir.

Öğretmen;



Raunt Yıllık Çalışma Takvimi, bir akademik yıl boyunca okul yöne minin, öğretmenlerin ve öğrencilerin yerine 

ge rmekle sorumlu oldukları tüm görevlerin zaman planlamasının bulunduğu alandır. Takvim üzerinde, Yıllık Ders 

Planları ve Sınav Takvimi, kapsamlarıyla birlikte detaylı bir şekilde gösterilir. Raunt’la, kurumunuzun birikimini, 

enerjisini ve zamanını en verimli şekilde kullanırsınız.

YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 
Eği m Öğre m Yılının Tümünü Okulunuz için Eksiksiz Planlar

Raunt Akıllı Tahta, basılı bir 

kaynak olan Raunt Çalışma 

Fasikülleri’yle bütünleşik 

olarak çalışan bir 

uygulamadır.  

Ders anla mlarında hız 

kazandıran Akıllı Tahta’yla 

öğretmenler, öğrencileriyle 

birlikte daha çok sayıda 

soru çözerler.

AKILLI TAHTA UYGULAMASI
Öğrenme Ortamlarınızı Zenginleş rir



AKILLI ÖDEV ve
ETÜT SİSTEMLERİ
Raunt, okulunuzun akademik süreçlerini en verimli şekilde yönetebileceğiniz akıllı ödev ve etüt sistemleriyle, tüm 

öğrencilerinizin konuları öğrenme düzeylerini analiz eder ve onları yeterlik gruplarına ayırır. Bu şekilde gruplara 

ödev ve etüt atanması, klasik yöntemlere göre çok daha verimli ve sonuç odaklıdır.

Tüm basılı ve dijital içerikleri ödev olarak verilebilen Raunt’ta, öğrencilerin eksiklerine özel, istenilen yeterlik 

seviyesine uygun akıllı ödevler de oluşturulup raporlanabilir. 

Akıllı Ödev

Öğrencilerinizin Eksiklerine Özel Akıllı Görevlendirmeler Sunar

Öğretmen

Öğrenci



Yeterlik seviyesi temelli akıllı etüt çalışmalarında, herhangi bir derse ait konuyu 

yeterli seviyede anlamamış öğrenciler için etüt grupları oluşturulabilir. Bu 

grupların eşit ya da yakın bilgi seviyesindeki öğrencilerden oluşması, kısa 

zamanda verimli sonuç alınmasını sağlar.

Raunt, öğrencinin konudaki 

eksiklerini alt kazanımlar 

seviyesinde analiz eder. Grubun 

ortak eksik bilgilerini tespit edip, 

giderilebilmesi için soru 

havuzundan, ilgili zorluk 

seviyesinde ve alt kazanımlara 

bağlı soruları seçerek, gruba özel 

bir “Etüt Tes ” oluşturur.

Akıllı EtütÖğretmen

Öğrenci

Okul

Saat 17.00’de  
etüt çalışman var!



DETAYLI 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ve ÜST DÜZEY RAPORLAMA SİSTEMİ
Raunt; öğrenci, öğretmen ve okul yöne mine özel detaylı raporlarla kesin siz performans takibi sunar. İlgili raporlar, 

öğrencinin akademik başarısının yanı sıra okul başarınızı da izleyebileceğiniz eksiksiz bir tablo oluşturur. 

Raunt raporlarıyla okulunuzun genel durumunu her an kontrol edebilir, gerek ğinde zamanında müdahale 

edebileceğiniz bireysel bazlı bildirimleri ve etüt önerilerini alabilirsiniz.

Öğrencinin tüm bireysel çalışmalarının, deneme sınavı performanslarının, ödev ve etüt sonuçlarının birlikte 

değerlendirildiği raporlardır. Bu raporlar, öğrencilerin konuyu kavrama seviyeleriyle ilgili en güvenilir ve detaylı 

geri bildirim sağlayan bir karar destek mekanizması niteliğindedir.

Bu raporlar aynı zamanda, okulunuzda işlenmiş olan konuların hangi derinlikte öğrenildiğini, hangi konular 

üzerinde tekrar durulması gerek ğini bildirir.

Konu ve Öğrenci Yeterlik Raporları



SDS (Süreç Değerlendirme Sınavı) ve
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) Denemeleri Raporları

Türkiye genelinde uygulanan SDS ve YKS Denemeleri sonuçlarının, tüm kurum paydaşlarına özel

olarak sunulduğu raporlardır.

1. Sınav Sonuç Karnesi
Öğrencinin bir sınavdaki doğru, yanlış, boş sayıları ve netleriyle elde e ği puanların ders bazında 

görülebildiği; öğrenci ders başarı yüzdelerinin sınıf, okul, kurum ve sınava giren tüm öğrencilerle 

karşılaş rılabildiği, çık sı alınabilen karnelerdir. 



Okulunuzun, şubelerinizin ve öğrencilerinizin sınavlar arasındaki gelişimini puan ve net bazında 

inceleyebileceğiniz raporlardır.

Raunt Gelişim Raporları’yla öğrencilerinizin sınavlar arasındaki gelişimini okul, kurum ve şube 

ortalamalarına göre karşılaş rabilirsiniz.

2. Karşılaş rma ve Gelişim Raporları

Sebit Fen LisesiSSebibit FFennn LiLiLLiL sese isis



Öğrencilerinizin, seç ğiniz sınava ait 
puanları ve bu puanlar bazında 
şube, okul ve sınava giren tüm 
öğrenciler arasındaki sıralamalarını 
gösteren rapordur. 

4. Ders Bazlı
Yeterlik Seviyesi Raporları

5. Sıralama Raporları

Öğrencilerinizin, bir sınavın 
seç ğiniz dersinde sahip oldukları 
yeterlik seviyelerini karşılaş rmalı 
olarak gösteren rapordur. Aynı 
okula bağlı farklı şubelerin yeterlik 
seviyelerindeki performansları, okul 
geneli verileriyle de karşılaş rılabilir.

Kurumunuzdaki öğrencilerden 
sınavda dereceye girenleri, aldıkları 
puanları ve sıralamalarını 
inceleyebileceğiniz rapordur.

3. Puan Bazlı Raporlar

ge



Kurumunuza dair detay analizlerini yapabileceğiniz raporlardır. Raunt, Türkiye genelinde uygulanan sınavlarla 
ilgili raporları Excel forma nda sunar.

Okul, Şube ve Öğrenci Değerlendirme Raporu
Bir okulun, bir veya birden fazla şubesindeki öğrencilerin, seçilen bir sınava ait derslerdeki ortalama doğru, yanlış 
ve net sayıları ile ders başarı yüzdelerini karşılaş rmalı olarak gösteren rapordur.

Öğrenci Cevapları Değerlendirme Raporu
Bir okulun, bir veya birden fazla şubesindeki öğrencilerin her birinin, bir sınavın seç ğiniz dersinde hangi sorularda 
hangi seçenekleri işaretlediklerini gösteren rapordur. 

Sınav Sonuç Sıralama Raporu
Bir okulun öğrencilerinin, bir sınava ait puan türlerinde sınıf, okul ve sınava giren tüm öğrenciler arasındaki 
sıralamalarını gösteren rapordur. 

Okul, Şube ve Öğrenci Konu Değerlendirme Raporu
Bir okulun, bir veya birden fazla şubesindeki öğrencilerin, seçilen bir sınavdaki sorularda konu bazında 
sergiledikleri performansları gösteren rapordur. Öğrencilerin doğru/yanlış cevapladıkları ve boş bırak kları soru 
yüzdeleri, konu bazında gösterilmektedir.

Karşılaş rmalı Sınav Raporu
Bir okulun öğrencilerinin, seçilen bir sınavdaki sorularda elde e kleri ortalama net sayıları ve ders yüzde 
başarılarını kurum ve genel ortalamaları ile karşılaş rmalı olarak gösteren rapordur. Sınıf ve öğrenci çık sı 
seçenekleri de bulunmaktadır. Sınıf çık sında bir okula ait şubeler, öğrenci çık sında ise bir şubeye ait öğrenciler 
birbirleriyle karşılaş rılabilmektedir.

6. Excel Raporları



8. Test Analizi Raporu

Öğrencilerinize uygulanan bir 
sınava ait ortalama, mod (tepe 
değeri), medyan (ortanca) vb. 
be mleyici değerlerini, 
güvenilirlik, çarpıklık, basıklık 
değerleri ve değişkenlik 
katsayılarını, soruların her birinin 
ayırt ediciliğini ve güçlüklerini
gösteren rapordur.

Öğrencilerinizin, bir sınavdaki derslere ait sorularda işaretledikleri seçeneklerin sayılarını ve başarı 
yüzdelerini gösteren rapordur. İsterseniz, belirlenen bir seçeneği hangi öğrencilerinizin işaretlediğini de 
görebilirsiniz.

7. Soru Analizi Raporu
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1. Konu Çalışma Hedefleri Raporu
Bir şubedeki öğrencilerin, seç ğiniz ders için konu çalışma hedeflerini gösteren rapordur. Öğrencilerin bireysel 
çalışmalarını, konu ve ders hedeflerine ne ölçüde yaklaş klarını belirler. Öğrencinin ilgili ders veya konu kavrama 
seviyesi yani grafik üzerinde al a yazan değer, öğrencinin göstermiş olduğu performansı simgeler ve eğer 
öğrenci performansı hedef değerinden çok düşük ise kırmızı renkle gösterilir. Öğrenci performansı, hedef değere 
yaklaş kça bu renk turuncu, sarı ve yeşile dönüşür.

Rehberlik Odaklı Raporlar

1. Konu Çalışma Hedefleri Raporu



2. Tercih Hedefleri Raporu

Rehberlik birimi öğretmenleriniz, öğrencilerin tercih listelerinde bulunan bölümleri inceleyebilir, 
müdahalede bulunabilir ve çalışma performanslarına bakarak öğrencinin gelişimini değerlendirebilirler.

Seç ğiniz bir şubedeki öğrencilerin, tercih listelerindeki bölüm sayılarını, hedef gruplarını, ana hedefle 

sıradaki hedef puanlarını ve güncel puanlarını gösteren rapordur. 

Rehberlik birimi öğretmenleriniz öğrencilerin tercih listelerinde bulunan bölümleri inceleyebilir



RAUNT CEP UYGULAMASI
Bulunduğunuz Her Ortamda Kesin siz Bilgi Akışı Sağlar

Öğretmenleriniz, Raunt 
Cep Uygulaması’yla 
öğrenci raporlarını 
inceleyebilir, öğrenci ve 
velilerine mesaj 
gönderebilir. Raunt 
bildirimleri, bulunduğu 
her yerde kendisine 
ulaşarak kesin siz bilgi 
akışı sağlar.

Raunt’un akıllı telefon uygulamasıyla, öğrencileriniz kağıt kalemle çözdükleri testleri kolaylıkla dijital Raunt zekâsına 
taşıyabilir, böylece performanslarını kesin siz takip edebilirler.

Raunt Cep Uygulaması, gönderdiği akıllı bildirimlerle öğrencilerinize; çalışma programlarını, eksik listelerini, çözmeleri 
gereken testleri, deneme sınavlarını, ödevlerini, etütlerini ha rlatarak, takvim uyumlu ilerlemelerini sağlar, ayrıca 
öğrencilerinizin kendi ders planlarını oluşturabilmelerine de olanak tanır.

Velileriniz, akıllı Raunt 
bildirimleriyle çocuklarının 
ders çalışma durumunu, 
eksiklerini, hedefine ne 
kadar yakın ya da uzak 
olduğunu, hedefine 
ulaşması için daha ne kadar 
çalışması gerek ğini ve 
deneme sınavı sonuçlarını 
takip etme olanağı bulurlar.

VELİÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ



RAUNT KULLANICI YÖNETİM SİSTEMİ
Raunt Kullanıcı Yöne m Sistemi (KYS); Raunt’un, kurumunuz kullanıcı işlemlerini ve Raunt sınav uygulamaları 
işlemlerini yapabileceğiniz yöne ci arayüzüdür.

Kurumunuz tara ndan KYS yöne cisi olarak bildirilen öğretmenleriniz ve yöne cileriniz, Raunt’tan KYS ekranına geçiş 
yaparak, kullanıcı işlemleri, sınav işlemleri ve kurum sınav işlemlerini gerçekleş rebilirler.

Kurum Sınav İşlemleriyle; Raunt sorularından meydana gelen bir deneme sınavı oluşturabilirsiniz.
Raunt sınavlarının yanı sıra kurumuza ait sınavları KYS’ye yükleyebilirsiniz. Raunt, alt kazanım eşlemesi 
yapabilmenize ve kendi çözüm videolarınızı sınav sorularına ekleyebilmenize olanak sağlar.

Kullanıcı İşlemleriyle; öğrenci, öğretmen, 
yöne ci ve veli kayıtlarınızı yapabilir, düzenleyebilir ya da 
silebilirsiniz. 

Kayıt işlemlerinde sistem, geçerlilik kontrolü yapar, hatalı 
ya da geçersiz bilgileri kabul etmez, eksiksiz kayıt 
yapılmasını sağlar.

 

Sınav İşlemleriyle; Raunt tara ndan 
gönderilen basılı sınavların sonuçlarını kolaylıkla 
sisteme yükleyerek puan hesabı yapabilir, şube/okul 
bazında öğrenci sıralamalarını ve öğrencilerin derslere 
göre performanslarını Raunt’tan görebilirsiniz.

Raunt, sınav yükleme süreçlerinizde hatasız bir şekilde 
ilerlemenizi sağlayarak, öğrencilerinize sınav 
sonuçlarıyla ilgili güvenilir yönlendirmeler yapar.



Yeni Nesil Üniversiteye Hazırlık

Okul Yöne cilerinin RAUNT Hakkındaki Görüşleri...
Nasıl her hastaya aynı reçete verilmiyorsa, her öğrenciye de aynı program uygulanmaz. 
Raunt bu işi çok iyi yapıyor. ‘Eksiklerimi gider’ son zamanların en iyi buluşu!

Raunt bize çok önemli desteklerde bulundu. Binlerce soru ve çözüm videosu, Raunt'un yapay 
zekâsının neredeyse kusursuz çalışarak öğrencinin eksik olduğu kazanımı tamamlaması hem 
hızımızı hem de verimliliğimizi ar rdı. Öğrenciye verebildiğimiz geri bildirim ve öğrencinin 
eksiklerini tamamlamadaki gayre ni, veliyle iş birliği yaparak takip ve kontrol edebilmemiz 
sistemin en önemli ar ları. Yüzlerce öğrenci ve velimizin yüzünü güldürdüğün için teşekkür 
ederiz Raunt ve fedakar çalışanları...

Raunt işimizi kolaylaş rdı. Şimdi öğrenci başarısını ve ödev takibini çok daha hızlı ve pra k 
bir şekilde yapabiliyoruz. Raunt’la öğrencilerin güncel durumlarını görerek emin adımlarla 
ilerlemek muhteşem! 

Eği m öğre m ve başarıya çok ih yaç duyulan günümüzde, teknoloji ile eği mi birleş ren 
Raunt'a teşekkürü borç biliriz.

Raunt’la sınıfların bütününü takip etme imkânım oluyor. Ders ve öğrenci bazında gelişim 
grafiklerini ayrın lı görebiliyor ve çalışmalarımda buna göre iyileş rmeler yapabiliyorum. 
Örneğin, etütlerde öğrencilerimin hangi konularda eksikleri olduğunu programdan 
görebildiğim için ona göre çalışmaları planlayabiliyorum, böylece zaman kaybı olmuyor. 
Raunt nokta a şı yapma olanağı sağlıyor.

Raunt, sınav sonuç karnesinde konu analizlerinin olması ve rapor çeşitliliğiyle, deneme sınavları 
sonuçlarını her açıdan değerlendirmemizi sağladı. Etkinlik takviminin tüm seneyi içermesi 
planlama yapmamızı kolaylaş rdı. Takvim özelliğindeki konu dağılımı, sene içinde planlamamızı 
görmemizi sağladı. Hedef belirleme çalışması, öğrencinin adım adım çalışmasına yardımcı oldu.

Raunt, öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve hedefler belirlemelerini sağlıyor ve bu 
hedeflere ulaşmaları için yapmaları gereken çalışmaları çok net ortaya koyuyor. Verimli 
çalışmalarını ve ih yaçları olan bilgilere hızlı ulaşmalarını sağlayan bu sistem, öğrenciler ve 
öğretmenler için önemli ve güvenilir bir kaynak. Raunt’la akademik gelişim ista s klerini 
çok rahat takip edebiliyoruz. Emeği geçen tüm Sebit personeline teşekkür ederiz. 
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www.raunt.com 444 5473
Raunt’la ilgili her türlü bilgi için...


