
uSens; Türkiye Ortadoğu ve Afrika’yı içine alan coğrafyada “S”ürdürülebilir “EN”erji “S”istemleri için sağladığı çözümler ile sektörün gelişimine

katkı sağlamayı hedeflemiştir. İtibarlı yenilenebilir enerji danışmanlık firmalarında önemli bir tecrübe edinmiş uSens ekibi, sizi anlamak ve

ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırdır. Yüksek kalitede ürün ve hizmet üretmek misyonu; yenilenebilir enerji üretimini arttırma tutkusuyla çalışan

genç ve bağımsız bir ekibiz.

ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 kalite standartlarında faaliyet gösteren ofisimiz ve üretim tesisimiz İzmir’de bulunmaktadır.

Global düşün, Yerel hareket et!



Rüzgar ve Güneş enerjisi santral projelerinde tam kapsam mühendislik ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.



İzin Süreç Yönetimi

Güncel mevzuatlar göz önünde bulundurularak kamu süreçlerinin yönetilmesi

Proje Geliştirme

İdari ve teknik yönden iyi analiz edilmiş proje sahaları 

Micrositing
Sadece enerji üretimi değil, saha kısıtları ve izin süreçleri göz önünde bulundurularak 

yapılan türbin yerleşimi

Meteorolojik Ölçüm

Uluslararası ve yerel tüm standartlar ile uyumlu 

Fizibilite Analizi

Seviyelendirilmiş maliyet ve IRR hesabı

Enerji Üretim Değerlendirmesi

Measnet standartlarında finansman kuruluşları tarafından kabul edilen raporlama

115+ proje 60+ proje

170+ ölçüm kampanyası

25+ proje 40+ proje

45+ proje

Rüzgar ve Güneş enerji santral projeleri için sağladığımız servislerin birkaçı



Güçlü akademik birikime sahip mühendislik ekibimiz ile Türkiye yenilenebilir enerji marketinin bugün 

ihtiyacı olan servislerin yanında yeni teknolojiler için proje spesifik mühendislik çalışmaları yapıyoruz.  

Dalga ve akıntı enerjisinden 

elektrik üreten sistemlerin 

optimizasyonu ve üretim 

değerlendirmesi

Elektrik depolama teknolojilerinin 

incelenmesi, yenilenebilir enerji 

elektrik üretim tesisleri ile 

entegrasyonu ve fiyat 

optimizasyonu 

Biogaz enerji santrallerinin 

ölçeklendirilmesi, kapasite 

optimizasyonu ve fizibilite hesabı



17055 115+ proje 400 MW

… farklı şehirde bulunan rüzgar 

enerji santral projeleri için 

teknik servis

…de toplam 7,000+ MW 

kurulu güç için bankable

standartlarda enerji üretim 

değerlendirmesi

… kapasiteye sahip 

karasal rüzgar enerji 

santral projesi için 

micrositing (tek saha)

…den fazla rüzgar ölçüm 

kampanyası

Türkiye rüzgar enerjisi marketinde edindiğimiz tecrübeden başlıklar
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Üreticiler

Güç performansı ve 

meteorolojik ölçümler

Yatırımcılar

Proje geliştirme ve devir 

süreçlerinde teknik ve idari 

danışmanlık

Finans Kuruluşları

Teknik due diligence ve 

proje değerlemesi

Kamu Kurumları

Teknik eğitimler ile birlikte 

uluslararası standartların 

incelenmesi ve 

entegrasyonu

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar servislerimizden yararlanabilir



Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlara destek oluyoruz



Sayısı her gün artan mutlu işverenlerimizden sadece birkaçı. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



info@u-sens.com +90 232 2908411 www.u-sens.com

Bize Ulaşın
İzmir / Bayraklı


