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Özgeçmiş 
Defne Pırıldar, Erdem & Erdem’de Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle, ulusal ve 
uluslararası birleşme ve devralmalar, banka ve finans hukuku, sözleşmeler, kurumsal yönetim 
ilkeleri ve kişisel verilerin korunması alanlarında danışmanlık hizmeti sunar.  

Hukuki inceleme, birleşme ve devralmalar, kurumsal genel danışmanlık ve diğer kurumsal 
işlemlere ilişkin çalışmakta olan Pırıldar, yerli ve yabancı müvekkillere uluslararası işlemlerinde 
ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verir. 

Ayrıca, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, 
farkındalıklarının artırılması ve şirketin faaliyetlerinde mevzuata uyum için ihtiyaçlarının 
saptanmasında aktif olarak yer alır. Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum 
Programı’nın uygulanmasını sağlar. 

Hizmet Alanları 
• Birleşme ve Devralmalar 

• Banka ve Finans 

• Kurumsal Danışmanlık 

• Kişisel Verilerin Korunması 

• Start-uplar ve Girişim Yatırımları 

• Uluslararası Ticari İşlemler 

Sektörler 
• Ulaştırma ve Lojistik • Otomotiv • Sağlık 

Defne Pırıldar 
Avukat 
 

Birim: Birleşme ve Devralmalar, Banka ve Finans 

Diller: Türkçe, İngilizce 

Eposta: defnepirildar@erdem-erdem.av.tr  

Tel: +90 212 291 73 83 

mailto:defnepirildar@erdem-erdem.av.tr
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• Limancılık • Perakende  
 

Yer Aldığı Projeler 
Birleşme ve Devralmalar 

• Liman işletmeciliği faaliyeti sürdüren şirketlerin devralınmasına ilişkin hukuki inceleme 

süreçlerinde yer alınması. 

• Elektrik ve mekanik ev cihazları üreten bir şirketin devredilmesine ilişkin hukuki inceleme 

sürecinde yer alınması. 

• Madencilik faaliyetleri sürdüren bir şirketin devralınmasına ilişkin hukuki inceleme 

sürecinde yer alınması. 

Banka ve Finans 

• Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye merkezli bankalara, bankacılık mevzuatı, sözleşme 

çalışmaları ve günlük işlemlerine ilişkin genel danışmanlık sağlanması 

• Kredi ve ipotek sözleşmelerinin hazırlanması konusunda bir İngiliz şirkete destek 

sağlanması. 

• Marka rehin sözleşmesi ve hisse rehin sözleşmesinin akdedilmesi konusunda bankalara 

danışmanlık sağlanması. 

Kurumsal Danışmanlık 

• Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketin tür değişikliği konusunda destek verilmesi. 

Rekabet Hukuku 

• Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirkete Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen 

soruşturmasında destek verilmesi. 

• Uluslararası ölçekte cam üretimi ve ithalatı alanında faaliyet gösteren bir cam üreticisi 

şirkete Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmasında destek verilmesi. 

• Liner taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketin Rekabet Kurulu kararına karşı açılan 

iptal davasında müdahil taraf olarak temsil edilmesi. 

• Liman işletmeciliği faaliyeti sürdüren şirketin devralınmasına ilişkin rekabet bildirimi 

konusunda danışmanlık verilmesi. 

Uyum 

• Lojistik alanında faaliyet gösteren şirketin kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca 

uyum için ihtiyaçlarını saptamak üzere incelenmesi ve uyum raporunun hazırlanması. 



Erdem & Erdem 

• Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak gerekli dokümantasyon ve 

politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin hazırlanması, VERBİS kayıt işlemlerinin 

tamamlanması. 

Eğitim 
• Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

• Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

• Özel İzmir Amerikan Koleji  

Üyelikler 
• İstanbul Barosu 

• Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği  

• Özel İzmir Amerikan Koleji Mezunlar Derneği 

Yayınlar 
• İrlanda Veri Koruma Otoritesi Tarafından WhatsApp Hakkında Verilen Rekor Ceza. 

• Çin’de Yürürlüğe Giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler. 
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