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Hüseyin Uysal  
CEO & kurucu (Blockzinciri Danı!manı) 

Avusturya, Polonya ve Türkiye’de, toplam 
1000 madenci ve cihazın bulundu#u 
madenci çiftliklerinin kurulması ve 
i!letilmesinde yılların tecrübesi. EnviDa 
projesi, kazancın birkaç yıl içinde gelecek 
vaat eden kripto para birimlerine ba!arılı 
bir !ekilde yeniden yatırılması sayesinde 
finanse edildi.

André Curdas 
CPO 

Muhasebe, teknik geli!tirme ve satı! 
alanlarında 25 yıldan fazla tecrübe. 

Michael Fischer 
CTO 

Ürün geli!tirme & üretim 
müdürü.Polimer teknolojileri, AR-GE 
ve uçak içi ürünlerin üretimi 
alanlarında 10 yılı a!kın tecrübe 

Mesut Tosun 

Elektrik ve yüksek voltajlı enerji 
depolama uzmanı. Kurulum ve 
servis alanında yo#un tecrübe 
sahibi.EnviDa ürünlerinin ekspertizi. 

Ekip
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Yasin Akbaba 
Teknik Uzman / Türkiye 

Elektrik ve yüksek voltajlı enerji 
depolama uzmanı. Kurulum ve servis 
alanında yo#un tecrübe sahibi. EnviDa 
ürünlerinin ekspertizi. 

David Richter 
$!letme Danı!manı  

dhpg Berlin GmbH Yönetici direktörü. 
Denetim/Vergi danı!manlı#ı !irketi. 
"!letme yapıları, vergiler ve finans 
alanlarında danı!man. 

Anıl Çezik 
Kreatif Direktör  

2010’dan bu yana kreatif direktör, birçok 
ajansta sanat direktörlü#ü yapmı! 
halihazırda pek çok markaya kreatif 
danı!manlık hizmeti sa#lamakta. 

Ekip

Oliver Braatz 
Vergi Danı!manı 

Hamburg Möhrle Happ Luther. Denetim 
/ Vergi danı!manlık !irketi. Kripto para 
birimlerinin / tokenların vergi 
yapılandırması ve vergilendirilmesi 
alanlarında danı!man.
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Dirk Grüneberg 
COO 

Teknik yönetim ve teknik !efi. Teknik 
yönetici olarak yenilenebilir enerjiler 
alanında 15 yılı a!kın mesleki deneyim. 

Ekip

Ali Isıyel 
Küresel Topluluk Yönetimi 

Türkiye'de birçok özel !irkette editörlük 
ve reklam ajanslarında metin yazarı 
olarak çalı!tıktan sonra, !imdi EnviDa'da 
küresel topluluk yöneticisi olarak 
çalı!ıyor.

Bahadır %at 
Küresel Topluluk Yönetimi 

Ekonomist, bilgi teknolojileri konusunda 
uluslararası !irketlerin pazarlamasında 
çalı!tı. Blockchain uzmanı.
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Ekip
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