ACNC ne yapar?

Daha fazla bilgi ve yardım

ACNC:

ACNC ve sizin yardım kuruluşunuzla birlikte nasıl çalışabileceğimiz
hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz çeşitli yollar vardır:

■■ ‘yardım kuruluşlarını’ kayda alır (kamu (özel değil) yararı için
yardım amacı olan kâr amacı gütmeyen – yardım kuruluşunun
yasal anlamını kullanarak)

■■ ACNC’nin acnc.gov.au adresindeki internet sitesini ziyaret edin
■■ 13 ACNC (13 22 62) numaralı telefonu arayın

■■ onlara bilgi, kılavuzluk, tavsiye ve diğer destekleri sağlayarak
yardım kuruluşlarının yükümlülüklerini anlamasına ve yerine
getirmesine yardımcı olur

■■ advice@acnc.goc.au adresine elektronik posta gönderin

■■ Avustralya’daki tüm kayıtlı yardım kuruluşlarının yer aldığı,
serbestçe araştırılabilen bir internet Sicilini sürdürür

■■ 1300 232 569’a faks gönderin.

■■ Eyaletler Birliği ve eyalet ve bölge hükümetleri ve daireleri ile
işbirliği yaparak, yardım kuruluşları için kırtasiyeciliği azaltmak
üzere bir ‘bir kez rapor verin, sıkça kullanın’ rapor verme çerçevesi
geliştirmektedir
■■ yardım kuruluşları hakkındaki, örneğin dolandırıcılık veya ciddi
kötü yönetim iddiaları hakkındaki endişelere ilişkin şikâyetleri
inceler.

ACNC ne yapmaz?
ACNC, yardım kuruluşu olmayan NFP’leri düzene sokmaz. Ayrıca,
sorumluluklarımız kapsamına girmeyen yardım kuruluşları
hakkında kimi endişeler de dile getirilmiştir. Örneğin, bir yardım
kuruluşundaki iç çekişmeleri, halkın inancını ve güvenini tehdit
edebilecek olan en ciddi durumlar hariç, genel olarak araştırmayız.

■■ Advice Services, ACNC, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001 adresine
yazın veya
İnternet sitemiz aracılığıyla elektronik posta güncellemelerimiz için
kaydolun veya bizi Facebook veya Twitter’dan izleyin.

Sosyal Medya:

Twitter
acnc_gov_au

YouTube
acncvideos

Facebook
acnc.gov.au

Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi ve Ulusal İletişim Servisi:
TTY – 13 36 77’yi arayın ve 13 22 62’yi isteyin
Konuş ve Dinle – 1300 555 727’yi arayın ve
13 22 62’yi isteyin
TIS – 13 14 50’yi arayın ve 13 22 62’yi aramak için bir
tercüman isteyin

KÂR AMACI
GÜTMEYEN
BİR KURULUŞ
YÖNETİYOR
MUSUNUZ?
Bu, kayıtlı bir yardım kuruluşu olabilir.

acnc.gov.au

Kayıtlı yardım kuruluşlarının neler
yapması gerekir?
Ayrıntıları kontrol edin
Önce, ACNC’nin sizin şu anki ilişki elektronik posta adresinize
sahip olup olmadığını kontrol edin ki bu, bize başka bir bilgi
vermiyorsanız, resmi belgeleri yollamak için kullanılacak adresidir.

Yıllık Bilgilendirme Beyanı sunarak rapor verin

Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu
(ACNC), Avustralya’nın yardım kuruluşları
bağımsız düzenleyicisidir. Çoğu kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar (NFPler) yardım
kuruluşu değildir, ama sizinki, ACNC’ye
kayıtlı ise, olabilir.

Kayıtlı yardım kuruluşlarının her yıl ACNC’ye, rapor verme
dönemlerinden sonraki altı ay içinde Yıllık Bilgilendirme Beyanı
sunmaları gerekir.
Bunu ne zamana kadar sunmanız gerektiğini öğrenmek etmek
için yardım kuruluşunuzun rapor verme dönemini kontrol edin. 1
Temmuz’dan 30 Haziran’a kadar değilse, bize bildirmeniz gerekir.
Yıllık Bilgilendirme Beyanı yardım kuruluşunuza bir önceki mali
yılda neler yaptığını, çalışmalarının topluma nasıl yardımcı
olduğunu sorar ve mali bilgi ister. Ne kadar bilgi vermeniz gerektiği
yardım kuruluşunuzun büyüklüğüne bağlıdır.

ACNC Sicilini Öğrenin
NFP’niz, onu ‘yardım kuruluşu’ olarak düşünmeseniz bile, ACNC’ye
kayıt olabilir. Kuruluş, ACNC’nin 2 Aralık 2012’de başlamasından
önce yardım kuruluşu vergi indirimi alıyor muydu? Alıyor idiyse,
Avustralya Vergi Dairesi (ATO) tarafından yardım kuruluşu olarak
tanınıyordu (onaylanmıştı) ve otomatikman bize kaydolmuştu.

ACNC Sicili, ACNC’ye kayıtlı tüm yardım kuruluşlarının, kamu
tarafından serbestçe araştırılabilen internet veri tabanıdır. Yardım
kuruluşunuz Sicilde ise, (olası bağışçılar ve gönüllüler dâhil)
yurttaşlar, yardım kuruluşunuz hakkında, yardım amacı, kim
yararlanır ve nerede çalışır gibi genel bilgileri alabilir.

Sizin NFP’niz kayıtlı bir yardım kuruluşu
mudur?

ACNC Sicili, yardım kuruluşlarının Yıllık Bilgilendirme Beyanlarına
koydukları bilgilerin yanı sıra, yönetim belgeleri ve yıllık raporlar
gibi diğer belgeleri de içerir. Yardım kuruluşunuzun kimi bilgilerinin
açıklanmaması için başvuruda bulunabilirsiniz.

NFP’niz ACNC sicilinde ise, ‘kayıtlı bir yardım kuruluşudur’. Sicilde

NFP’nizi adı veya Avustralya İşletme
Numarası (ABN) ile, acnc.gov.au/findcharity
sitesindeki ACNC sicilinde arayın.

değilse ve olması gerektiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle ilişkiye
geçin.
Kayıtlı değilse, kaydettirmek için başvurup başvuramayacağınızı
kararlaştırın. Kayıtlı olmanın (Eyaletler Birliği yardım kuruluşu vergi
indirimi gibi) yararları vardır, ama bu gönüllüdür.

Yardım kuruluşunuzdaki değişiklikleri ACNC’ye
bildirin
Kayıtlı durumda iken, yardım kuruluşunuzun ana ayrıntılarında
olan (kuruluşun ismi veya yöneticilerinin isimleri gibi) değişiklikleri,
belirli bir zaman içinde ACNC’ye bildirmeniz gerekir. Yardım
kuruluşunuzun ayrıntılarını charity.acnc.gov.au adresindeki
internet sitesinde, ACNC’nin yardım kuruluşu portalında
güncelleyebilirsiniz.

Kayıt olmaya uygun olma durumunuzu koruyun
Yardım kuruluşunuzun, ACNC’ye kayıt olma hakkına sahip olmasının
sürdürülmesini şunları yaparak sağlamalısınız:
■■ kâr amacı gütmeyen bir kuruluş şeklinde kalarak
■■ halkın yararına olan yardım amacına sahip olarak
■■ yönetim standartlarını yerine getirerek ve
■■ terörist ve diğer suç faaliyetlerinde yer almayarak.

Kayıtlı yardım kuruluşlarının sürekli
yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgiyi
acnc.gov.au adresindeki sitede, ‘Yardım
kuruluşumun yönetimi’ (Manage my charity)
bölümünden alabilirsiniz.

Diğer düzenleyicilere karşı yükümlülükler
Yardım kuruluşlarının eyalet ve bölge tüzel dernekler düzenleyicileri
gibi diğer düzenleyicilere ve dairelere karşı yükümlülükleri devam
edebilir. ACNC, rapor vermeyi, örneğin diğer dairelere sunulan bazı
raporları kabul ederek, bir çizgide düzene koymak ve kırtasiyeciliği
azaltmak için çalışmaktadır.

Çalışmamız hakkında daha fazla bilgi için
acnc.gov.au sitesindeki ‘ACNC Hakkında’
bölümündeki ‘Kırtasiyeciliği azaltmak’ (Red
tape reduction) kısmına bakın.

ACNC düzenleyici yaklaşımı
ACNC, yardım kuruluşlarında yer alan çoğu kişinin dürüst olduğunu
ve doğru şeyleri yapmaya çalıştığını anlar ve yaklaşımımız eğitim ve
üzerinde durmakla başlar.
Örneğin, ciddi düzeyde kötü yönetim, ciddi suiistimal veya ACNC
Yasası’nın ciddi şekilde çiğnendiğine dair kanıtlar olduğunda hızlı ve
kesin hareket edeceğiz.

