
                                 
 

Yerli Üretim Yapay Zekâ Teknolojilerine 
Kitlesel Fonlama Desteği 

Odyoloji alanında yapay zekâ destekli tıp teknolojileri geliştirerek ülkemizi bu 
alanda lider konuma taşıma idealiyle yola çıkan AIHear Teknoloji ‘Otonom 

Odyometre Cihazı Projesi’ yatırım turuna başladı. Yerli üretim işitme testlerini 
otonom yapıp otonom yorumlayabilen TÜBİTAK destekli proje Türkiye’nin yatırım 
ve fonlama merkezi fonbulucu’da paya dayalı kitle fonlaması kampanyası başlattı. 
AIHear, şirket paylarının %14.4’ünü yatırımcılara arz ederken, cihazın üretimi için 

gereken 828 bin TL fona ulaşmayı hedefliyor. Halihazırda AR-GE çalışmaları 
devam eden Otonom Odyometre cihazının hedeflenen fona erişmesinin ardından 
Mayıs 2022’de hem Türkiye hem de global pazarda satışa sunulması planlanıyor. 

 
23.08.2021, İstanbul 
 
İşitme testlerini otonom yapıp otonom yorumlayabilen yerli odyometre projesi ile dünyaya teknoloji 
ihraç etmeyi hedefleyen AIHear Teknoloji, Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu 
güvencesiyle kitle fonlaması turuna çıktı.  İTÜ Çekirdek, T3 Vakfı, Acıbadem Teknokent gibi çeşitli 
ön kuluçka programlarına kabul edildikten sonra binlerce adayı geride bırakarak TÜBİTAK BİGG 
desteği almaya hak kazanan yapay zeka destekli tıbbi işitme cihazı ‘Otonom Odyometre’ için 828 
bin TL fona ulaşmayı hedefleyen şirket, 15 Ekim 2021 tarihine kadar fonbulucu Invest 
platformunda yatırım turunda kalacak. Ancak talep edilen fonun daha erken toplanması 
durumunda kampanya erken sonlandırılacak.   
 
Halen AR-GE çalışmaları devam eden Otonom Odyometre cihazının hedeflenen fona erişmesinin 
ardından Mayıs 2022’de hem Türkiye hem de global pazarda satışa sunulması planlanıyor. 
Girişim şirketi, geleceğin endüstrisini yönetecek olan yapay zekâ teknolojilerinin ülkemizdeki 
gelişimi için bireysel ve kurumsal yatırımcıları yatırım turuna davet ediyor.   
 
Otonom Odyometre ile zaman tasarrufu ve sıfır hata hedef 
 
Odyometreler, 4 yaş ve üzeri bireylerinin işitmesinin değerlendirildiği en temel ve en önemli 
cihazlar olarak kabul ediliyor. Bu cihazla sağlık personeli aktif bir şekilde hastanın işitmesini 
değerlendiren ve 60 dakikaya kadar sürebilen bazı testler uyguluyor. Uygulamanın ardından da 
çıkan sonuçların yine personel tarafından yorumlanması gerekiyor. Manuel kullanımda zaman ve 
maliyet yükü yaratan cihazlar, personelden kaynaklı dikkatsizlik veya tecrübe eksikliği sonucu 
yanlış değerlendirmelere de neden olabiliyor. Otonom Odyometre, söz konusu problemleri 
bilgisayar ve yapay zekâ desteğiyle çözerek işitme testlerindeki performansı artırıyor.  
 
Cihaz bilgisayar tabanlı olmakla beraber bünyesinde TDH-39 kulaklık, kemik vibratör, ER-3A 
insert kulaklık, hasta cevap butonu, kontrol paneli, ses kartı ve bir adet dizüstü bilgisayar 
bulunduruyor. Cihazın otonom özellikte olması, testlerin yanlış yapılmasına imkân vermemesi, 
zaman tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından piyasadaki örneklerine göre avantajlı 
konumda yer alıyor. Otonom Odyometre, otonom özelliğinin yanında manuel olarak da 
kullanılabiliyor. 
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Sağlığa yatırımlar artık kitle fonlaması ile canlanacak 
 
Konu ile ilgili açıklama yapan fonbulucu Genel Müdürü Hakan Yıldız, sağlık alanında faaliyet 
gösteren girişimlerimizin hem sayılarının hem de niteliklerinin artması için onları finansmana kolay 
ve hızlı eriştirmeli ve ölçeklenebilmeleri için doğru miktarda ve doğru zamanda sunmalıyız.  
Otonom Odyometre üreten girişim şirketimiz ülkemizin ithal etmek durumunda olduğu cihazları 
üretecek. Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi ihracat yaparak döviz girdisi de 
oluşturacak. Bir girişimden daha ne isteyebiliriz? Başarılı olacaklarına olan inancımızla Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonumuzdan da yatırım yapacağız. Diğer sağlık girişimlerimizi de bu sisteme 
bekliyoruz. dedi.  
 

 
fonbulucu Platformları Hakkında: 
 
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum 
olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi 
online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini 
geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış 
Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek 
sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 30 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu 
günden bugüne kadar 350 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede 
33 projeye 8 Milyon liradan fazla fon sağladı. 
 
UNDP Crowdfunding Advisor olarak görev yapan platformun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan 
Yıldız yönetiminde Şirket; kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak 
gerçekleşeceği inancıyla, ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile 
birlikte 57 ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ 
projesini de yürütüyor.       
 
8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle 
Fonlama sistemini hayata geçiren ilk platform olan Şirket, akredite bir Melek Yatırımcı Ağı ve 
fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ’nu da yönetmektedir. 
 
 
www.fonbulucu.com 
       

http://www.fonbulucu.com/

