
 

 

  
1 Kasım 2012 tarihinde, 2012 Kuruluşlar Tüzel Kişilik Reform Yasası (Associations Incorporation 
Reform Act 2012), 1981 Kuruluşlar Tüzel Kişilik Yasası’nın (Associations Incorporation Act 1981) 
yerini alacaktır. Yeni Yasa kapsamında, kuruluşlara yeni yasaya uyum sağlamalarında yardımcı 
olmaya yönelik ‘geçiş düzenlemeleri’ yer alacaktır. Bunlar aşağıda ana hatlarıyla 
belirtilmektedir.  
 
Tüzel kişiliğe sahip kuruluşların statüsü 
 
Eski Yasa kapsamında tüzel kişiliğe sahip olan tüm kuruluşlar yeni yasa kapsamında da tüzel 
kişiliğe sahip olacaktır. Tüzel kişiliğe sahip olma tarihi etkilenmemekte ve tüzel kişilik belgesi 
geçerli kalmaktadır.  
 
Amaçlar Bildirgesi 
 
Yeni Yasa yürürlüğe girdiğinde, kuruluşun amaçlar bildirgesi otomatik olarak tüzük kapsamında 
varsayılacaktır.    
 
Yeni Yasa yürürlüğe girdikten sonra ilk kez tüzel kişilik kazanmak isteyen bir kuruluş ayrı bir 
‘amaçlar bildirgesi’ formu doldurmak zorunda değildir, ancak  önerilen tüzükte amaçlarını 
belirtmek zorundadır.  
 
Bir kuruluşun, yeni yasanın uygulanmaya başlamasının ardından tüzüğünü değiştirmek için 
başvurması durumunda amaçları önerilen yeni tüzükte yer almalıdır.  
 
Tüzük  
 
Yeni Yasa, Ek 1, bir kuruluşun tüzüğünde  yer almak zorunda olan yeni maddeleri içermektedir. 
Bunlar aşağıda belirtilmektedir:  

• Kuruluşun adı ve amaçları   
• Üyelerinin hak ve yükümlülükleri  
• Üyelikten istifa ve üyeliğin sona erdirilmesi işlemleri  
• Sekreterin atanması ve işine son verilmesi işlemi  
• Genel ve yönetim kurulu toplantılarının hazırlanması ve toplantı tutanağı tutulması  
• Genel bir toplantıda sunulan mali bilançolar dahil üyelerin genel toplantı tutanaklarına 

erişimlerini sağlama  
• Üyelerin yönetim kurulu toplantı tutanaklarına erişim hakkı (eğer tüzükte belirtilen 

varsa). 
 
Bir kuruluşun, ister kendi tüzüğünü ister örnek tüzüğü kullanıyor olsun, bu tüzüğü yeni yasa ile 
uyumlu hale getirecek şekilde değiştirmek için acele etmesine gerek yoktur.   
 
 

Bilgi Notu: Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar  
Yeni yasaya uyum  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendi tüzüğünü kullanan kuruluşlar 
 
Bir kuruluşun kendi tüzüğünü (örnek tüzük değil) kullanması durumunda, tüzük değişinceye 
kadar mevcut tüzük geçerli kalır. Üyelerin mevcut tüzükte herhangi bir değişiklik yapma kararı 
almasının ardından, yeni tüzük, Ek 1’de gerekli görülen her maddeyi kapsamalıdır. Bu süre 
içinde kuruluşun tüzüğü ile yeni Yasa arasında bir uyumsuzluk olması halinde yeni Yasa şartları 
geçerli olmaktadır.  
 
Örnek tüzüğü kullanan kuruluşlar 
 
Bu kuruluşların, yeni örnek tüzüğü kendi amaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek 
amacıyla gözden geçirmeleri gerekir. Bu kuruluşların, tüzüklerini yeni yasa yürürlüğe girmeden 
önce 12 ay içinde Victoria Tüketici İşleri’ne (Consumer Affairs Victoria) bildirmemeleri halinde 
yeni örnek tüzük otomatik olarak mevcut tüzüğün yerine geçecektir.  
 
Bir kuruluşun Victoria Tüketici İşleri’ni (Consumer Affairs Victoria) bilgilendirmemesi halinde, 
kuruluş: 

• yeni örnek tüzüğe daha erken geçebilir  
• kendi tüzüğünü hazırlayabilir. 

 
Yeni örnek tüzüğü 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren consumer.vic.gov.au/forms sitesinde 
bulabilirsiniz.  
 
Bir kuruluşun tüzüğü (ister kendi tüzüğü ister örnek tüzük olsun) Ek 1’de gerekli görülen tüm 
maddeleri içermelidir. Aksi takdirde, yeni model tüzüğün bu konuyu ele alan ilgili maddesinin 
tüzüğe dahil edildiği varsayılacaktır.   
 
 
Tüzüğün nasıl değiştirileceği konusunda daha fazla bilgi için Kuruluş Tüzüğü adlı bilgi notuna 
bakınız.  
 
Kamu işleri görevlisi (Public Officer) terimi sekreter terimi ile değiştirilmektedir   
 
Yeni Yasa kapsamında ‘kamu işleri görevlisi’ terimi ‘sekreter’ terimi ile değiştirilmektedir.  
 
Eski Yasa kapsamında kamu işleri görevlisi tarafından tasdik edilen her türlü belge bu 
değişiklikten etkilenmeyecektir. 
 
Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde sekreter kamu işleri görevlisi tarafından başlatılan görevleri 
sürdürebilir ya da tamamlayabilir.  Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria), tersi bilgi 
verilmediği sürece bu kişinin aynı kişi olduğunu varsayacaktır.   
 



 

 

 

Mali Bilançolar  
 
Yeni Yasa, üç-dereceli raporlama yapısı uygulaması getirmektedir. Bir kuruluş, gelirine bağlı 
olarak Bir, İki ya da Üçüncü Derece olarak sınıflandırılacaktır. Örneğin:  

• Birinci Derece: 0 - $250,000 Dolar 
• İkinci Derece: 250,000 - $1,000,000 Dolar 
• Üçüncü Derece: 1,000,000 Dolardan daha fazla.  

 
Bu yeni yapılanma, eski ‘kurallarla belirlenmiş’ ve ‘belirlenmemiş’ yapılanma yerine geçecektir.  
 
Tüzel kişilik sahibi kuruluşlar, rapor verme yükümlülüklerini etkileyeceğinden, yeni yapılanmayı 
anlamak ve hangi derece kapsamına girdiklerini belirlemek zorundadır. Ayrıntılı bilgi için  
consumer.vic.gov.au/associations sitesini ziyaret ediniz.  
 
Mali bilançoları sunmak için yeni format  
 
Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria), yıllık mali bilançoları, mali yıl sonu tarihleri  1 
Kasım 2012 ve sonrası olan kuruluşlara yeni bir form halinde gönderecektir.   
 
 
Mali yıl sonu tarihleri 30 Haziran 2013’den önce olan kuruluşlar, yıllık mali bilançolarını bu yeni 
formda ya da eski ‘kurallarla belirlenmiş/belirlenmemiş’ formda verme seçeneğine sahiptir. 
Ayrıntılı bilgi için bir sonraki bölüme bakınız.    
 
Sekreter (eski kamu işleri görevlisi) yıllık mali bilançoyu Victoria Tüketici İşleri’ne (Consumer 
Affairs Victoria) göndermekle sorumludur.  
  
Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria), yıllık mali bilanço formunu kuruluşun mali yıl 
sonu tarihinden bir ay önce göndermek yerine artık bir ay sonra gönderecektir. Kuruluşun, 
genel toplantısını düzenlemek ve yıllık mali bilançoyu sunmak için mali yıl sonu tarihinden 
itibaren beş ayı olacaktır.   
 
Yıllık mali bilançonun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı hakkında daha fazla bilgi için şu bilgi 
notuna bakınız: Yıllık döngü ve mali rapor (Annual cycle and financial reporting).  
 
Yıllık mali bilançoları sunma seçenekleri  
 
Eski Yasa kapsamındaki tüzel kişiliğe sahip tüm kuruluşlar, mali bilançoları eski Yasaya göre 
hazırlama ve sunmayı tercih edebilir. Ancak, bu yalnızca mali yıl sonu tarihleri 30 Haziran 
2013’ten önce olanlar için geçerlidir.     
 
Örneğin, mali yılı 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında olan bir kuruluş yıllık mali 
bilançolarını, yeni  dereceli ya da ‘kurallarla belirlenmiş/belirlenmemiş’ sistemler kapsamında 
sunmayı seçebilir.  
 
Mali yıl sonu tarihi 30 Haziran 2013 ve sonrası olan bir kuruluş yıllık mali bilançolarını yeni 
dereceli sistem kapsamında sunmalıdır.   



 

 

 Bir kuruluşun yıllık mali bilançolarını ‘kurallarla belirlenmiş/belirlenmemiş’ sistemi kullanarak 
sunması halinde, sekreter, kuruluşun 2012-2013 rapor yılı için ‘kurallarla 
belirlenmiş/belirlenmemiş’ sistemle rapor verip vermediğini belirten bir başvuru formuyla 
Victoria Tüketici İşleri’ne (Consumer Affairs Victoria) başvurmak zorundadır.  
 
Süregiden işlem  
 
Bir kuruluşun, yeni Yasa yürürlüğe girmeden önce sonuçlandırılmayan eski Yasa kapsamında 
herhangi bir başvuruda bulunması durumunda, bu başvuru, yeni Yasanın uyumlu olan 
hükümleri kapsamında yapılmış olarak değerlendirilmektedir.  
 
Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria), eski Yasa kapsamında yapılan başvuruların 
çoğunu daha fazla bilgi talep etmeden işleme tabi tutabilecektir. Bununla beraber, daha fazla 
bilgiye ihtiyaç duyulması halinde kuruluşa haber verilecektir.  
 
Eski Yasa kapsamında alınan herhangi bir karar, yapılan atama ya da verilen bildirim, yeni Yasa 
kapsamında geçerli sayılmaktadır.   
 
Eski Yasa kapsamında Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria) tarafından yapılan 
herhangi bir girişim, yeni Yasa kapsamında yapılmış olarak değerlendirilecektir.   
 
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  

Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria)  

Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria), Victoria’daki tüzel kişiliğe sahip kuruluşları 
kayıt etmekte, düzenlemekte ve kuruluşlar tüzel kişilik yasasını uygulamaktadır.   

İnternet sitesi: consumer.vic.gov.au/associations  

Tel: 1300 55 81 81 

PilchConnect 

PilchConnect,  toplum gruplarına uzman hukuk hizmetleri ve yasal tavsiyeler sağlayan kar 
amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  

İnternet sitesi: pilchconnect.org.au 

Tel: 03 8636 4400 
 


