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Özgeçmiş 
İdil Yıldırım, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. 
Özellikle, bankacılık ve proje finansmanı, yapılandırılmış finansman, kurumsal yönetim ilkeleri, 
ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.  

Sermaye piyasası çalışmalarında da aktif olarak yer alan Yıldırım, sermaye piyasalarındaki 
düzenlemelere ilişkin olarak çokuluslu yatırım şirketlerine, bankalar ve finans kurumları da dâhil 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık sağlar. Yıldırım ayrıca çeşitli sermaye 
piyasası araçlarının ihracına ilişkin Regulation S ve Rule 144A ihraçları da dahil danışmanlık 
hizmeti verir.  

Hizmet Alanları 
• Banka ve Finans Hukuku 

• Proje Finansmanı 

• Sermaye Piyasası İşlemleri 

• Yeniden Yapılanma ve Tasfiye 

• Birleşme ve Devralmalar 

• Kurumsal Danışmanlık 

 

Sektörler 
• Finansal Hizmetler • Sağlık • Bilişim 

• Teknoloji ve Medya  • Enerji • Maden 

• Limancılık • Ulaştırma ve Lojistik • İnşaat ve Altyapı 

 

İdil Yıldırım 
Avukat 
 

Birim: Banka ve Finans  

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca 

Eposta: idilyildirim@erdem-erdem.av.tr  

Tel: +90 212 291 73 83 
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Yer Aldığı Projeler 
Banka ve Finans Hukuku 

• Türkiye ve yurtdışı merkezli banka ve kredi kuruluşlarına, bankacılık mevzuatı, sözleşme 

çalışmaları ve günlük işlemlere ilişkin genel danışmanlık verilmesi. 

• Perakende ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketin yabancı ortağı 

tarafından sağlanan hissedar kredisi sözleşmesinin ve bununla bağlantılı teminat paketinin 

hazırlanması.  

• Türkiye’deki bir kamu özel iş birliği projesinin yeniden yapılandırma sürecine ilişkin sponsor 

kredi kuruluşlarına hukuki danışmanlık sağlanması. 

• Türkiye’deki öncü bir şirketler grubuna grubun Avrupa’daki limanlarının finansmanına 

ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.   

Sermaye Piyasası İşlemleri 

• Türkiye’de önemli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler grubunun nitelikli yatırımcıya 

satılmak üzere RegS/ Rule 144A kapsamında yüksek getirili Eurobond ihracına ilişkin 

hukuki danışmanlık verilmesi. 

• Türkiye’de enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin muhtemel RegS/ Rule 

144A kapsamında Eurobond ihracına ilişkin kredi kurumlarına hukuki danışmanlık 

verilmesi. 

• Türkiye’de giyim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin muhtemel ilk halka arz sürecine 

ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması. 

• Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirketin paylarının ikincil halka 

arzı kapsamında hukuki danışmanlık sağlanması.  

• Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız finansal danışmanlık şirketinin kurumsal yönetim 

ilkeleri çalışmalarına ilişkin genel danışmanlık sağlanması. 

• Türkiye’de faaliyet gösteren bir portföy yönetim şirketine sermaye piyasası hukukuna ilişkin 

genel danışmanlık sağlanması. 

Birleşme ve Devralmalar 

• Petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım ve depolama alanlarında faaliyet gösteren yabancı bir 

şirketin Türk iştirakinin paylarının Türkiye’deki öncü bir şirketler grubu tarafından 

devralınmasına ilişkin hukuki inceleme sürecinde yer alınması.  

• Akü sektöründe faaliyet gösteren öncü bir Türk şirketinin devralınmasına ilişkin hukuki 

inceleme ve pay devri süreçlerinde yer alınması.  
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Eğitim 
• City, University of London, (GDL) (İngiliz Hukukunda Denklik Programı) 

• King’s College London, Dickson Poon School of Law, Yüksek Lisans  

• İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans 

• TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi (Uluslararası Bakalorya Diploması)  

Üyelikler 
• İstanbul Barosu 

• TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği 

Yayınlar 
• Yenilenen Yüzü ile Kitle Fonlaması Tebliği, Erdem & Erdem Hukuk Postası, Ocak 2022.  

• İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Erdem & Erdem Hukuk Postası, Ekim 2021.  

• Chambers & Partners Data Protection and Privacy Global Practice Guide, Turkey Chapter, 2020. 
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