
 
Murat KERİMOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
 
01.12.1963’te Ankara’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans 
eğitimine devam etmiştir.  
İş hayatına 1985 yılında başlayan Kerimoğlu, farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1996 
yılında kendi ofisinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır.  
Murat Kerimoğlu, Şirketimiz bünyesinde 2015 yılı itibariyle çalışmaya başlamış olup, Papilon 
AŞ’de muhasebe müdürü olarak görev aldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi 
yapmıştır. 
Şu anda Papilon AŞ. Kaynaklar Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. 
 
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
 
11.02.1983 tarihinde Tokat’ta doğmuştur. Gazi Üniversite’si İşletme Bölümü’nde lisans 
eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda şube ve bölge 
müdürlüğünde KOBİ ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’na 
(Lisans No: 703384) sahiptir.  
Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibariyle Papilon AŞ’de Maliyet ve Planlama Yöneticisi 
olarak çalışmaya başlamıştır.  
Şu anda Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak görev almaktadır. 
 
 
Dr. Doğan DEMİR - Yönetim Kurulu Üyesi Adayı  
 
04.07.1980’de Adana’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını 
ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini 
tamamlamıştır. 
İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda 
ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu 
görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir.  
Dr. Doğan Demir, Papilon AŞ kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamıştır.  
Şu anda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 
 
 
 



Feyza ARDA - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
 
01.05.1983 yılında Ağrı’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. 
İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda farklı bağımsız denetim 
şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu – Bağımsız 
Denetçi Belgesi (BD/2013/03924), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (06272714) ve 
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına (801066) sahiptir.  
Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü unvanıyla serbest çalışmaktadır. 
 
 
Handan DURAY - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
 
29.01.1962 yılında Manisa’da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nü 
tamamlamıştır. 
İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde uzman, şube 
müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak emekli olmuştur.  
Halen sigorta sektöründe serbest çalışmaktadır. 



PAP!LON SAVUNMA-GUYENLIK SISTEMLERI BILISIM MCrHEND!SLIK HIZMETLERI 
ITHALAT IIJRACAT SANAY! YE TICARET ANONIM 5LRKETI 

YONETIM KURULU'NA, 

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bi1iiin MUhendislik Hizmetleri Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret 
Anonim Sirketi ("5irket") yönetim kurulunda bagimsiz yonetim kurulu uyesi olarak gorev almaya aday 
oldugumu ye bagimsiz yonetim kurulu uyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-17.1 
sayih Kurumsal Yönetim Tebligi'nin ekmde yer alan 4.3.6 sayili kurumsal yonetim ilkesi çerçevesinde, 

a) Sirket, Sirket'in yönetim kontrolu ya da Onemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar He Sirket'in 
yonetim kontrolünU elinde bulunduran veya Sirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ye bu 
ortaklann yonetim kontrolüne sahip oldugu tUzel kii1er He kendim, eim ye ikinci dereceye kadar kan 
ye sihri hisimlarim arasinda; son be§ yil içinde önemli gorev ye sorumlulukiar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilikisi bulunmadigini, sermaye veya oy hakiarinin veya imtiyazli paylarin 
%5'inden faziasina birlikte veya tek baina sahip olunmadigini ya da Onemli nitelikte ticari iliki 
kuru1mami oldugunu, 

b) Son be§ yil içerisinde, bata Sirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ye daniman1igi olmak Uzere, yapilan anlamalar çerçevesinde Sirket'in önemli 
olçude hizmet veya ür(In satin aldigi veya sattigi irketlerde, hizmet veya UrUn satin alindigi veya 
satildigi dönemlerde, ortak (%5 ye uzeri), Onemli gOrev ye sorumlulukiar ustlenccek yonetici 
pozisyonunda çalian veya yonetim kurulu Uyesi olmadigimi, 

c) Bagtmsiz yönetim kurulu tiyesi olmam sebebiyle ustlenecegim gorevleri geregi gibi yerine getirecek 
mesleki egitim, bilgi ye tecrubeye sahip oldugumu, 

ç) Universite ogretim uyeligi hariç, uye olarak seçildikten sonra kamu kurum ye kuruIuIarinda tarn 
zamanli çalimayacagimi, 

d) 31/12/1960 tarihli ye 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na gore Turkiye'de yerleik 
sayildigimi, 

e) 5irket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, 5irket He pay sahipleri arasindaki çikar 
çatimalannda tarafsizhgimi koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarrni dikkate alarak Ozgürce karar 
verebilecek guçlU etik standartlara, mesleki itibara ye tecrubeye sahip oldugumu, 

f) 5irket faaliyetlerinin i1eyiini takip edebilecek ye ustlendigim gorevlerin gereklerini tarn olarak 
yerine getirebilecek olçilde 5irket ilerine zaman ayirabilecegimi, 

g) 5irket'in yonetim kurulunda son on yil içerisinde alti yildan fazla yonetim kurulu uyeligi yapmami 
oldugumu, 

g) 5irket'in veya Sirket'in yonetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklann yonetim kontrolUne sahip 
oldugu §irketlerin Ucten fazlasinda ye toplamda borsada i1em gOren §irketlerin beten fazlasinda 
bagimsiz yonetim kurulu Uyesi olarak görev alrniyor oldugumu, 

h) Yönetim kurulu uyesi olarak secilen tUzel kii adina tescil ye Han edihnemi oldugumu 

kabul, beyan ye taahhtit edenm. 

5irket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ye ilgili tUrn kii, kurum ye kuruIu1arin bilgisine sunarim. 

Saygilanmia, 



PAPILON SAVUNMA-GUVENLIK SISTEMLERI BILISIM MUHEND!SL1X HIZMETL ER! 
ITHALAT LHRACAT SANAY! YE TICARET ANONIM S!RKET! 

YONETIM KURULU'NA, 

Papilon Savunma-Güveniik Sistemleri BiIiim MOhendisiik Hizmetierl Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret 
Anonim Sirketi ("Sirket") yonetim kurulunda bagimsiz yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday 
oldugumu ye bagimsiz yonetim kurulu uyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasasi Kuruiu'nun 11-17.1 
sayili Kurumsal Yönetlm Tebligi'nm ekinde yer alan 4.3.6 sayili kurumsal yönetim ilkesi cerçevesinde, 

a) Sirket, Sirket'in yonetlm kontrolU ya da önemli derecede etki sahibi oldugu ortakhklar He 5irket'in 

yonetlm kontrolUnU elinde bulunduran veya Sirket'te önemii derecede etki sahibi olan ortakiar ye bu 
ortakiarin yonetim kontrolune sahip oldugu tUzel kiiier He kendim, elm ye ikinci dereceye kadar kan 
ye sihri hisimianm arasinda; son be§ yii icinde önemli gorev ye sorumiulukiar Ustienecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilikisi bulunmadigini, sermaye veya oy hakianrnn veya imtiyazh paylarin 

%5'inden faziasma biriikte veya tek baina sahip olunmadigini ya da Onemli niteiikte ticari iliki 
kuruImanu oldugunu, 

b) Son be§ yii içerisinde, bata Sirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, Ic denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ye danimaniigi olmak lizere, yapilan an1ama1ar çerçevesinde Sirket'in Onemli 
olçude hizmet veya Urun satin aidigi veya sattigi irket1erde, hizmet veya Urun satin alindigi veya 
satildigi donemlerde, ortak (%5 ye üzeri), önemli gorev ye sorumlulukiar Ustlenecek yonetici 
pozisyonunda ça1ian veya yönetlm kurulu Uyesi olmadigimi, 

c) Bagimsiz yOnetlm kurulu üyesi olmam sebebiyle ustlenecegim gorevleri geregi gibi yerine getirecek 
mesleki egitim, bilgi ye tecrUbeye sahip oldugumu, 

ç) Universite ogretim uyeligi hariç, üye olarak seçiidlkten sonra kamu kurum ye kuruIuIarinda tarn 
zamanli caIimayacagimi, 

d) 31/12/1960 tarihli ye 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na gore Turkiye'de yerleik 
sayildigimi, 

e) 5irket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, 5irket He pay sahipleri arasindaki çikar 
çatima1arinda tarafsizligimi koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklanrn dikkate alarak ozgurce karar 
verebilecek guçlu etik standartlara, mesleki itibara ye tecrUbeye sahip oldugumu, 

f) Sirket faaiiyetlerinin ileyiini takip edebilecek ye ustlendigim gorevlerin gerekierini tam olarak 
yerine getirebilecek olçtide Sirket ilerine zaman ayirabiiecegimi, 

g) 5irket'in yonetim kurulunda son on yil içerlsinde aiti yildan fazia yOnetim kurulu uyeligi yapmami 
oldugumu, 

g) 5irket'in veya 5irket'in yonetim kontrolünü elinde bulunduran ortakiarin yonetim kontrolüne sahip 
oldugu irketlerin tiçten faziasinda ye toplamda borsada iiem goren irketlerin beten faziasinda 
bagimsiz yönetim kurulu uyesi olarak görev aimiyor oldugumu, 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tuzel kii adina tescil ye Han edilmemi§ oldugumu 

kabul, beyan ye taahhUt ederim. 

5irket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ye ilgili tUrn kii, kurum ye kurulu1ann bilgisine sunanm. 

Saygilarimia, 
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