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1. MESLEKİ YILLIK LİSANSIN YENİLENMESİ 
2010 yılı mesleki lisanslarınızı 31.3.2010tarihine kadar Kıbrıs Baro Birliğinin 
ofislerine gelerek yeniletmelisiniz.  
Lisansınızın yenilenmesi için aşağıdakileri sunmalısınız: 
Α. Yerel baronun başkanıyla sekreteri tarafından imzalanmış ve avukatlık 
yaptığınızı gösteren BEYANNAME/ TASDİK. 
Β. Yerel baroya yıl aidatınızı ödediğinizi gösteren Makbuz. 
Γ. Avukatların Emekli Sandığına 2009 yılı için ödenti Makbuzunuzu. 
Avukatların Emekli Sandığı, Kıbrıs Baro Birliğinin ofislerinde bulunduğunu 
ve de ödemeleriniz aynı zamanda yapabilmelerinizi duyuruyoruz. 

Ayrıca ödemelerinizi, /Yunanistan Milli Bankası - Kıbrıs/ Etniki Trapeza tis 
Ellados Kipru’daki 5205162714nolu hesabına da yapabilmektesiniz.  
Sandığa ödenmesi gereken yıllık aidat €410’dur. 
Lisans yenileme meblağları aşağıdaki gibidir: 
10 yıldan fazla mesleğini icra eden avukatlar, mesleki lisanslarının 
yenilenmesi için Kıbrıs Baro Birliğine 171 avroödemelidirler. (Çekler ‘Kıbrıs 
Baro Birliği’ adına çıkarılmalıdır.) 

10 yıldan küçük bir zaman süresi için mesleğini icra eden avukatlar, 
mesleki lisanslarının yenilenmesi için Kıbrıs Baro Birliğine 68 avro 
ödemelidirler.  

31 Mart 2010 tarihine kadar lisanslarını yeniletmeyen 
avukatlar, hem Emekli Sandığına, hem de lisansları için 
duble meblağ ödeyeceklerdir. 

2. Avukatlık kimlik kartları 
Birliğin Ofislerine gelirken, lisansınız ile birlikte Avukatlık kimlik kartınızın 
çıkarılması için fotoğrafınızı (pasaport formatı) cd’de yazılmış olarak 
getirebilirsiniz; aksi halde elektronik postayla gönderebilirsiniz: 
cybar2@cytanet.com.cy. 
Geçmişte fotoğrafını göndermiş avukatlar, avukatlık kimlik kartlarını 
31.03.2010 tarihinden sonra ya Kıbrıs Baro Birliğinin ofisinden, ya da Yerel 
Baro ofislerinden alabilmektedir. 
3. Avukatların mesleki sorumluluk sigortalanması 
Avrupa Barolar Kurulu (C.C.B.E.), üyelerinin mesleki sorumluk sigortaları 
olmasını mecburi görmektedir. 
Avrupa Barolar Kurulunun üyesi olan Kıbrıs Baro Birliği, sözü geçen koşula 
uymaktadır. 
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Cumhuriyetin 4.12.2009 tarihli Resmi Gazetesinde Avukatlar Yasasını 
değiştiren yasa yayınlanmıştır ki bu yasa 01.01.2010 tarihinden itibaren 
avukatların mesleki sorumluk sigortalanmasını mecbur kılmaktadır.  
2007 yılında Birliğimiz, açık teklifler yoluyla, lisanslı üyelerine Meslek 
Sorumluk Sigortası (ProfessionalIndemnityInsurance) için grup sigorta planı 
sağlanmıştır. Onaylanan Sigorta şirketi Laiki Asfalistiki’dir. 
Lisanslı avukata ait olan yıllık değer 324.63 avrodur ve sigorta kapsamı 
Kıbrıs Baro Birliği tarafından onaylanmıştır.  
Kıbrıs Baro Birliği, 01.01.2010 tarihinden itibaren zorunlu olan bu 
sigortalamayı, hem kendi korunmamız için, hem de Mesleki Sigorta şartına 
vaktinde uymamız için, hemen uygulamaya başlamamız gerektiğini 
saymaktadır.  
Üyelerimizin birkaçı yıl boyunca Grup meslek sorumluk sigorta planına 
katılmıştır. 

Kıbrıs Baro Birliğinin, yasaya uyarınca Kıbrıs Baro 
Birliğinin Kurulu tarafından belirlenmiş olan esas 
sigortalama kurallarına uymak şartıyla izinli herhangi 
sigorta şirketi tarafından yapılan sigortaları kabul ettiği 
vurgulanmaktadır. İlişkin esas kurallar eklenmektedir.  

Sözü geçen belgeleri, www.cyprusbarassociation.orgolan Birliğin yeni web 
sitesinde de bulabilmektesiniz.  
Fazla bilgiler için, lütfen, Kıbrıs Baro Birliği’ne başvurunuz. (Bayan Kulia 
Vaki – YÜRÜTME MÜDÜRÜ) 
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