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Uyarı: Bu tercüme olabilecek en büyük özenle hazırlanmıştır. Tercüme ile Almanca metin 

arasında uyumsuzluk veya çelişkiler bulunması halinde yalnızca Almanca metin doğru ve 

hukuken geçerlidir. 

 

İslâm Din Topluluklarının Harici Hukuk İlişkileri hakkında Federal Yasa çıkarmak 

için Federal Yasa 

Millî Meclis kararlaştırdı: 

İslâm Din Topluluklarının Harici Hukuk İlişkileri hakkında Federal Yasa 

– İslâm Yasası 2015 

 

1. Bölüm 

Hukuki Statü  

Kamu Kuruluşu 

Madde 1 – Avusturya’daki İslâm Din Toplulukları “Vatandaşların Temel Haklarına İlişkin 

Anayasa’nın” (“Staatsgrundgesetz” -1867 Anayasasının) 15. maddesi gereğince resmen 

kabul edilmiş din topluluklarıdır. Onlar kamu kuruluşudur. 

Özerklik 

Madde 2 – (1) İslâm Din Toplulukları dâhili meselelerini düzenleme ve yönetimlerinde 

özerktirler. İnançları ve öğretileri açısından özgürdürler ve dinlerini kamuya açık 

yaşayabilirler. 

(2) İslâm Din Toplulukları diğer resmen tanınmış din topluluklarıyla aynı yasal korumaya 

haizdir. Yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla dinî öğretileri, kurumları 

ve adetleri de koruma altındadır. Din toplulukları, dinî cemaatler ve diğer yapılanmalar 

ile üyeleri temel devlet kurallarına uyulması konusunda - uygulanacak ilgili devlet 

kanunları böyle bir olanak sunmadığı sürece - dinî topluluklarının iç kurallarını veya 

öğretilerini dayanak gösteremezler. 

Tüzel Kişilik Kazanma 

Madde 3 – (1) Bu federal yasaya göre kurulmuş İslâm din toplulukları tüzel kişiliklerini 

müracaat üzerine Federal Başbakanın yönergesiyle kazanırlar. Yönerge, 3. ve 4. Bölüm 

hükümlerinin hangi koşullarda dinî topluluklara uygulanacağını içermelidir.  İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG) 8. 
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maddesinde tanınan mühlet, başvurunun olası düzeltilmesi ve tarafların olası dinlenmesi 

açısından, Düzeltme Emrinin veya kişilerin dinlenmesi için davetiye gönderildiği tarihten 

itibaren düzeltmenin veya görüşün intikal etmesi veya bunlar için verilen mühletin sona 

ermesine kadar askıya alınır. 

(2) Federal Başbakan, 1.fıkra doğrultusunda intikal eden başvuruları internet ortamında 

Din İşleri Dairesinin (“Kultusamt”) görev alanına ilişkin kurulacak olan web sitesinde 

kamuya açık biçimde yayınlamalıdır. 

(3) Tüzel kişiliğin kazanılmasına ilişkin, İslâm Din Topluluğunun ismini ve topluluğu dış 

temsile yetkili olan organların genel isimlerini içeren bir karar çıkarılmalıdır. 

(4) 3. fıkra doğrultusunda tüzel kişiliğin kazanılmasıyla birlikte, ilgili din topluluğunun 

din öğretilerini yayma amacı güden dernekler lağvedilmelidir. 

(5) Bir İslâm din topluluğu, ilgili dinî inancı destekleme amaçlı bir derneğin 

lağvedilmesiyle yeniden kuruluyor ise, vergiler açısından sadece hukuki statü 

değişikliğinin gerçekleştiği ve aynı mükellefin (yasal sorumlu) varlığını sürdürdüğü 

varsayılmalıdır.  

Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin Şartlar 

Madde 4 – (1) Bir İslâm din topluluğunun bu federal yasa hükümlerine göre bir tüzel 

kişilik kazanabilmesi için, kalıcılığı güvence altında olmalı ve ekonomik varlığını kendi 

kendine idame ettirebilmelidir. Kalıcılığın güvence altında olması için başvuru sahibi 

resmi kayıtlı bir dinî mezhep topluluğu olmasının yanında son nüfus sayımına göre 

belirlenen Avusturya nüfusunun en az binde ikisi kadar üye sayısına sahip olmalıdır. 

Bunu kanıtlamak ise başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 

(2) Gelirler ve mal varlığı yalnızca dinî amaçlar için kullanılabilir. Dinî amaçlara, dinî 

hedefler doğrultusundaki hayırsever ve kamu yararına olan amaçlar da dâhildir. 

(3) Toplum ve devlete karşı olumlu bir temel tutum sergilenmelidir. 

(4) Resmen tanınmış mevcut kiliseler ve din toplulukları ile diğer din topluluklarına 

bulunan ilişkilerde yasaya aykırı bir uygunsuzluk bulunmamalıdır. 

Tüzel Kişiliğin Reddi ve İptali 

Madde 5 – (1) Federal Başbakan, tüzel kişilik talebini aşağıdaki durumlarda 

reddetmelidir: 

1. (Talep sahibi topluluğun) Öğreti veya öğretinin uygulanması yönünden demokratik bir 

toplumun kamu emniyeti, nizamı, esenliği ve ahlakı gibi menfaatlerinin veya diğer 

fertlerin hak ve özgürlüklerinin korunması lüzumunu doğruyor ise. 
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Bunlar bilhassa, ceza gerektiren yasaya aykırı davranışlara teşvik, yetişmekte olan 

çocukların psikolojik gelişimini engellemek, psikolojik bütünlüğün zarar görmesi ve – 

özellikle inanç aktarımı amacıyla – psikoterapi metotlarının uygulanması. 

2. Madde 4 gereği şartlardan biri eksik ise, 

3. Tüzükleri 6. maddeye aykırı ise 

(2) Aşağıdaki durumlarda, din topluluğunun tanınmasını federal devlet yönerge ile 

kaldırmalıdır; bir din topluluğunun tüzel kişiliğini ise Federal Başbakan kararla 

kaldırmalıdır: 

1. Üye sayısı hariç, 4. veya 8. madde gereğince hukuki statü kazanımı için önemli bir 

şartın artık mevcut olmaması, 

2. Eğer 1. fıkra gereği bir ret nedeni mevcut ise ve statü iptaline neden olan durumun 

giderilmesi istenmesine rağmen durumun devam etmesi halinde, 

3.Topluluk veya cemaat tüzüklerine aykırı bir davranışın durdurulması istenmesine 

rağmen davranışın devam etmesi veya 

4. Resmen tanınmaya istinaden oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenmesine 

rağmen bunların yerine getirilmemesi. 

(3) Tüzel kişiliğin iptaline dair yönergenin ilamından sonra üç iş günü içerisinde 

gerekçelere ilişkin bir tespit kararı (“Feststellungsbescheid”) çıkarılmalıdır. Bu tespit 

kararı din topluluğunun ve en son dış temsile yetkisi bulunan organlarının ismini 

içermeli ve bunlara tebliğ edilmelidir. 

(4) Hukuki statünün reddi veya iptali, internet ortamında Din İşleri Dairesinin 

(“Kultusamt”) görev alanına ilişkin kurulacak olan web sitesinde kamuya açık biçimde 

yayınlamalıdır. 

2. Bölüm 

Kurumsal Yapı ve Görevler 

İslâm Din Topluluklarının Tüzükleri 

Madde 6 – (1) Bir İslâm din topluluğunun dâhili meseleleri çerçevesinde hazırlanan 

tüzüğün, resmi geçerliğini sağlamak üzere aşağıdaki bilgileri resmi dilde içermelidir: 

1. İsim ve kısaltması - ancak din topluluğu açıkça teşhis edilebilir olmalı ve başka 

kiliseler veya din toplulukları, dernekler, kurumlar veya başka hukuki statülerle 

karıştırılması olanaksız olmalıdır; 
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2. Din topluluğunun merkezi; 

3. Üyeliğin kazanılması ve kaybı; 

4. Üyelerin hak ve yükümlülükleri; 

5. Temel inanç kaynaklarının (Kur’an-ı Kerim) bir metni dâhil olmak ve diğer mevcut, 

resmen tanınmış din topluluklarının, mezhep topluluklarının veya din 

topluluklarınınkinden farklı olmak kaydıyla dinî öğretinin sunumu; 

6. Dâhili teşkilatlanma - burada en azından dinî cemaatler ön görülmelidir; 

7. Din topluluğu içerisinde mevcut bütün mezheplerin uygun biçimde gözetilmesi; 

8. Organların atanma şekli, görev süresi ve azli; 

9. Din dersinin tedarik şekli ve bunun denetimi; 

10. Kaynakların sağlanması, bunların idaresi ve muhasebesi; 

11. Din topluluğu içerisinde oluşan tartışmaların uzlaşıyla sonuçlandırılması; 

12. Tüzük oluşturma ve değişiklikler yapılması. 

(2) Üyelerinin dinî ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıyan olağan faaliyetler için kaynakların 

sağlanması, din topluluğu, dinî cemaatleri veya ülke içindeki üyeleri tarafından 

gerçekleştirilmelidir. 

Bir Din Topluluğunun Görevleri 

Madde 7 – Bir din topluluğunun görevleri özellikle: 

1. bir dinî cemaatin etki alanını aşması halinde, üyelerinin çıkarlarını korumak; (bu 

bağlamda) din toplulukları üst makamdır; 

2. din toplulukları ve dinî cemaat tüzüklerinin ve bunlardaki değişikliklerin yanı sıra 

organlarının terkibinde meydana gelen değişiklikleri Federal Başbakana ibraz etmek; 

3. din topluluğunun dâhili hukukuna göre tüzel kişilik kazanmış olan kuruluşların, resmi 

olarak da tüzel kişiliğe haiz olabilmeleri için bunların ve bunları temsil yetkisine sahip 

organ ve organ idaresi ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri Federal Başbakana 

ibraz etmek. 

Dinî Cemaatler (“Kultusgemeinden”) 

Madde 8 – (1) Dinî cemaatler aynı zamanda özerk kamu kuruluşları olan İslâm din 

topluluklarının parçalarıdır. Üyelerinin dinî ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun için gerekli 

tesisleri sağlamakla mükelleftir. 



5 

 

(2) Dinî cemaatler 1. fıkrada belirtilen görevleri yerine getirmek üzere tesisler kurabilir, 

yönetebilir ve mevcut tesisleri dinî cemaat tesisi olarak tayin edebilirler. Birkaç dinî 

cemaatin kuracağı ortak tesisler ise ancak bütün tarafların mutabakatı ve din 

topluluğunun muvafakati ile kurulabilir.  

(3) Dinî cemaatler ancak, kalıcılıkları ve ekonomik varlıklarını kendi kendine idame 

ettirme kabiliyetleri güvenceye alındığı takdirde ve din topluluğunun muvafakatiyle 

kurulabilirler. 

(4) Her dinî cemaatin bir tüzüğü bulunmalı ve resmi geçerliğini sağlamak üzere 

aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

1. Dinî cemaatin ismi ve kısaltması - ancak din topluluğu açıkça teşhis edilebilir olmalı ve 

başka kiliseler veya din toplulukları, dernekler, kurumlar, dinî cemaatler veya başka 

hukuki statülerle karıştırılması olanaksız olmalıdır; 

2. Dinî cemaatin merkezi; 

3. Üyeliğin kazanılması ve kaybına ilişkin düzenlemeler; 

4. Üyelerin hak ve yükümlülükleri; 

5. Dâhili teşkilatlanmaya ilişkin, özellikle üyelik kayıtlarına ilişkin düzenlemeler; 

6. Cemaat organlarının atanma şekli, görev süresi ve azline ilişkin düzenlemeler; 

7. Kaynakların sağlanması, bunların idaresi ve muhasebesine ilişkin düzenlemeler; 

8. Dinî cemaatler içerisinde oluşan tartışmaların uzlaşıyla sonuçlandırılmasına ilişkin 

düzenlemeler ve 

9. Tüzük oluşturulması ve değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler. 

(5) Bir dinî cemaatin lağvedilmesi halinde, en son görevde olan organlar, mal varlığı 

hakkında din topluluğu ile mutabakat içinde karara varmalıdırlar. 

3. Bölüm 

“Avusturya İslâm Cemaati’nin” hak ve yükümlülükleri 

İsim Hakkı Ve Dinî Terimlerin Korunması 

Madde 9 – (1) Din topluluğu, 6. madde 1. fıkra 1. satırda belirtilen sınırlar çerçevesinde 

bir isim seçme hakkına sahiptir. 

(2) Din topluluğunun ve dinî cemaatlerin isimleri ve bunlardan türetilen bütün terimler 

yalnızca din topluluğunun veya dinî cemaatin izniyle kullanılabilir. 
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(3) Yabancı üçüncü kişilere, Avusturya dışında bulunan, din topluluğunun münferit 

kurumlarına, bir dinî cemaate veya benzer kurumlara hukuki bir bağın bulunduğu 

izlenimini vermeye yönelik terimler, yalnızca din topluluğunun izniyle kullanılabilir. 

(4) Bu hükümlerin ihlali durumlarında - eğer ceza mevzuatı hükümleri uygulanmıyor ise 

- din toplulukları ve ilgili her dinî cemaat yasadışı durumun sonlandırılması istemiyle 

Federal Başbakana bir dava süreci başlatılması dilekçesiyle başvurabilir. Başvuru dört 

hafta içerisinde karara bağlanmalıdır. 

 İnceleme Hakkı 

Madde 10 – (1) Din topluluğu, yasama ve her seviyedeki idare organlarına, resmen 

tanınmış kilise ve din topluluklarına ilişkin bilirkişi raporları, görüş, rapor ve öneri iletme 

hakkına sahiptir. 

(2) Din topluluğunun harici hukuk ilişkileri hakkında alınan yasal tedbirler ibrazlarından 

önce, düzenlemeler de çıkartılmadan önce, din topluluğuna uygun bir mühlet tanınarak 

görüş bildirebilmesi için iletilmelidir. 

Özel Kurumlar Ve Gençlik Eğitiminde Dinî Rehberlik Sunma Hakkı 

Madde 11 – (1) Üyeleri 

1. Federal Silahlı Kuvvetler mensubu olan veya 

2. mahkemece veya idarece tutuklu bulunan veya 

3. devlet hastanesi, bakım evi, huzur evi veya benzeri kurumlarda bulunan 

din topluluğu, bunlara dinî rehberlik sunma hakkına sahiptir. 

(2) 1. fıkradaki hizmetler, ancak eğitimlerini Avusturya’da almış olmaları ve yaşamlarını 

Avusturya’da sürdürmeleri nedeniyle profesyonel ve kişisel olarak buna uygun kişilerce 

yerine getirilebilir. Bütün mezhep hususlarında din topluluğuna bağlıdırlar, diğer bütün 

hususlarda ise kurumun ilgili yönetimine bağlıdırlar. Sadece, 24. madde gereği bir 

üniversite mezunu veya eşdeğer bir kalifikasyona sahip olunduğu takdirde profesyonel 

yeterlik söz konusudur. Kişisel yeterlik ise ilgili alanda asgari 3 yıllık meslek tecrübesi ve 

lise mezuniyeti seviyesinde Almanca bilgisine vakıf olmayı gerektirir. Bunun yanı sıra din 

topluluğundan yetkilendirme gerekmektedir. 

(3) 1. fıkra 1. satırda anılan hizmetlerin sağlanabilmesi için gerekli ayni ve personel 

ihtiyaçlar federal devlet tarafından karşılanmalıdır. 

(4) Din topluluğu ve üyeleri, çocuklara ve gençlere bütün mezhepsel görenekleri 

öğretmeye ve onları dinî vecibelere göre yetiştirme hakkına sahiptir. 
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Gıda kuralları 

Madde 12 – (1) Din topluluğu, Avusturya’da et ürünleri ve başkaca gıdaların üretimini 

kendi dinî kurallarına göre organize etme hakkına sahiptir. 

(2) Federal Silahlı Kuvvetlere mensup veya ceza evlerinde, devlet hastanelerinde bakım 

ve huzur evleri veya benzer kurumlarda ve devlet okullarında bulunan din topluluğu 

üyelerinin beslenmesinde dinî gıda kuralları gözetilmelidir. 

Dinî Tatiller 

Madde 13 – (1) Dinî tatiller ve Cuma namazı saatleri devletin koruması altındadır. Tarih 

ve saatleri ise İslâmi takvime göre düzenlenir. Bir gün, gün batımından başlayarak bir 

sonraki gün batımına kadar sürmektedir. Cuma namazı 12.00 – 14.00 saatleri 

arasındadır. 

(2) Dinî Tatiller: 

 a) Ramazan Bayramı (3 gün) 

 b) Kurban Bayramı (4 gün) 

 c) Aşure Günü (1 gün) 

(3) 2. fıkrada anılan günlerde ve Cuma namazı esnasında mescitler (“Kultstätten”) ve dinî 

cemaatlerin başkaca ibadet amaçlı mekân ve binalarında, ibadet ve törenleri etkileyecek, 

engellenebilen gürültülü davranışlar ile kamusal toplantı, yürüyüş ve alaylar yasaktır. 

Yetki Sahiplerin Azli 

Madde 14 – Dinî yetkililer dâhil olmak üzere, yetki sahipleri ulusal bir mahkeme 

tarafından bir veya birden fazla müteammiden işlenmiş cezai eylemlerden dolayı bir 

yıldan daha uzun bir süre için hapis cezasına mahkûm edilmiş veya davranışları 

nedeniyle kamu emniyetini, nizamını, esenliğini ve ahlakını veya diğer fertlerin hak ve 

özgürlüklerini kalıcı bir şekilde tehdit ediyorlar ise, din toplulukları ve dinî cemaatler bu 

kişileri görevlerinden azletmelidir.  

Mezarlıklar 

Madde 15 – (1) Mezarlıklar veya mezarlık bölümleri kalıcı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Bunların kaldırılması veya kapatılması ve münferit mezarların kazılması yasaktır. 

İstisnalar üst makam olan din topluluğunun iznini gerektirir. 

(2) Mezarlıklar veya mezarlık bölümlerinde cenazeler ancak üst makam olan din 

topluluğunun izniyle gerçekleştirilebilir. 
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4. Bölüm 

“Avusturya Alevi İslâm Cemaati’nin” hak ve yükümlülükleri 

İsim Hakkı Ve Dinî Terimlerin Korunması 

Madde 16 – (1) Din topluluğu, 6. madde 1. fıkra 1. satırda belirtilen sınırlar çerçevesinde 

bir isim seçme hakkına sahiptir. 

(2) Din topluluğunun ve dinî cemaatlerin isimleri ve bunlardan türetilen bütün terimler 

yalnızca din topluluğunun veya dinî cemaatin izniyle kullanılabilir. 

(3) Yabancı üçüncü kişilere, Avusturya dışında bulunan, din topluluğunun münferit 

kurumlarına, bir dinî cemaate veya benzer kurumlara hukuki bir bağın bulunduğu 

izlenimini vermeye yönelik terimler yalnızca din topluluğunun izniyle kullanılabilir. 

(4) Bu hükümlerin ihlali durumlarında - eğer ceza mevzuatı hükümleri uygulanmıyor ise 

- din toplulukları ve ilgili her dinî cemaat yasadışı durumun sonlandırılması istemiyle 

Federal Başbakana bir dava süreci başlatılması dilekçesiyle başvurabilir. Başvuru dört 

hafta içerisinde karara bağlanmalıdır. 

İnceleme Hakkı 

Madde 17 – (1) Din topluluğu, yasama ve her seviyedeki idare organlarına, resmen 

tanınmış kilise ve din topluluklarına ilişkin bilirkişi raporları, görüş, rapor ve öneri iletme 

hakkına sahiptir. 

(2) Din topluluğunun harici hukuki ilişkileri hakkında alınan yasal tedbirler ibrazlarından 

önce, düzenlemeler de çıkartılmadan önce, din topluluğuna uygun bir mühlet tanınarak 

görüş bildirebilmesi için iletilmelidir. 

 

Özel Kurumlar Ve Gençlik Eğitiminde Dinî Rehberlik Sunma Hakkı 

Madde 18 – (1) Üyeleri 

1. Federal Silahlı Kuvvetler mensubu olan veya 

2. mahkemece veya idarece tutuklu bulunan veya 

3. devlet hastanesi, bakım evi, huzur evi veya benzeri kurumlarda bulunan 

din topluluğu, bunlara dinî rehberlik sunma hakkına sahiptir. 

(2) 1. fıkradaki hizmetler, ancak eğitimlerini Avusturya’da almış olmaları ve yaşamlarını 

Avusturya’da sürdürmeleri nedeniyle profesyonel ve kişisel olarak buna uygun dedeler, 
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babalar ve analar tarafından yerine getirilebilir. Bütün mezhep hususlarında din 

topluluğuna bağlıdırlar, diğer bütün hususlarda ise kurumum ilgili yönetimine 

bağlıdırlar. Sadece, 24. madde gereği bir üniversite mezunu veya eşdeğer bir 

kalifikasyona sahip olunduğu takdirde profesyonel yeterlik söz konusudur. Kişisel 

yeterlik ise ilgili alanda asgari 3 yıllık meslek tecrübesi ve lise mezuniyeti seviyesinde 

Almanca bilgisine vakıf olmayı gerektirir. Bunun yanı sıra din topluluğundan 

yetkilendirme gerekmektedir. 

(3) 1. fıkra 1. satırda anılan hizmetlerin sağlanabilmesi için gerekli ayni ve personel 

ihtiyaçlar federal devlet tarafından karşılanmalıdır. 

(4) Din topluluğu ve üyeleri, çocuklara ve gençlere bütün mezhepsel görenekleri 

öğretmeye ve onları dinî vecibelere göre yetiştirme hakkına sahiptir. 

Gıda kuralları 

Madde 19 – (1) Din topluluğu, Avusturya’da et ürünleri ve başkaca gıdaların üretimini 

kendi dinî kurallarına göre organize etme hakkına sahiptir. 

(2) Federal Silahlı Kuvvetlere mensup veya ceza evlerinde, devlet hastanelerinde, bakım 

ve huzur evleri veya benzer kurumlarda ve devlet okullarında bulunan din topluluğu 

üyelerinin beslenmesinde dinî gıda kuralları gözetilmelidir. 

Dinî Tatiller 

Madde 20 – (1) Dinî tatiller ve ibadetler (Perşembe günleri Cem Töreni, Lokma Günleri) 

devletin koruması altındadır. Tarih ve saatleri ise İslâmi takvime göre düzenlenir. Bir gün, 

gün batımından başlayarak bir sonraki gün batımına kadar sürmektedir.  

(2) Dinî Tatiller: 

 a) Hz. Hızır Orucu ve Bayramı (3 gün) 

 b) Hz. Ali’nin Doğum Günü (1 gün) 

 c) Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’in halefi ilanı (1 gün) 

d) Kurban Bayramı (4 gün) 

e) Aşure Günü (1 gün) 

(3) 2. fıkrada anılan günlerde ve ibadetler esnasında cem evleri (“Kultstätten”) ve dinî 

cemaatlerin başkaca ibadet amaçlı mekân ve binalarında, ibadet ve törenleri etkileyecek, 

engellenebilen gürültülü davranışlar ile kamusal toplantı, yürüyüş ve alaylar yasaktır. 
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Yetki Sahiplerin Azli 

Madde 21 – Dinî yetkililer dâhil olmak üzere, yetki sahipleri ulusal bir mahkeme 

tarafından bir veya birden fazla müteammiden işlenmiş cezai eylemlerden dolayı bir 

yıldan daha uzun bir süre için hapis cezasına mahkûm edilmiş veya davranışları 

nedeniyle kamu emniyetini, nizamını, esenliğini ve ahlakını veya diğer fertlerin hak ve 

özgürlüklerini kalıcı bir şekilde tehdit ediyorlar ise, din toplulukları ve dinî cemaatler bu 

kişileri görevlerinden azletmelidirl.  

Mezarlıklar 

Madde 22 – (1) Mezarlıklar veya mezarlık bölümleri kalıcı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Bunların kaldırılması veya kapatılması ve münferit mezarların kazılması yasaktır. 

İstisnalar üst makam olan din topluluğunun iznini gerektirir. 

(2) Mezarlıklar veya mezarlık bölümlerinde cenazeler ancak üst makam olan din 

topluluğunun izniyle gerçekleştirilebilir. 

5. Bölüm 

Din Toplulukları İle Devletin Etkileşimi 

Din Topluluğu Kararlarının Hukuki Geçerlikleri 

Madde 23 – (1) Din topluluğu ve dinî cemaat tüzükleri ile, bunların içinde yer alan ve  

dayanağı bulunan usul düzenlemeleri - özellikle din vergisi düzenlemesi ve seçim 

düzenlemesi ve bunların değişikliği - geçerlik kazanabilmeleri için Federal Başbakanın 

onayını gerektirirler. 

(2) Tüzükler gereği dış temsile yetkili organlar ve din görevlileri seçimlerinden veya 

atanmalarından sonra din topluluğu tarafından (madde 7 fıkra 2) derhal Federal 

Başbakana bildirilmelidirler. 

(3) 1. fıkra gereğince yetkili olan organlara ilişkin yapılan değişiklikler ve atamalar ancak 

Federal Başbakanın onayladığı gün itibariyle yürürlüğe girerler. Bunlar, Federal Başbakan 

tarafından internet ortamında Din İşleri Dairesinin (“Kultusamt”) görev alanına ilişkin 

kurulacak olan web sitesinde kamuya açık biçimde yayınlanmalıdır. 

(4) Din topluluğunun dâhili hukukuna göre tüzel kişilik kazanmış kurumlar, din 

topluluğunun buna ilişkin bildirimi Federal Başbakana intikal ettiği gün itibariyle resmi 

tüzel kişilik kazanırlar. Başbakan bu bildirimi, intikalinden sonra yazılı olarak 

onaylamalıdır. Bildirimde tüzel kişiliğin etki alanı ve resmi olarak temsil ettiği kişileri 

içermelidir. 
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İlahiyat Eğitimi 

Madde 24 – (1) Federal devlet, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ilahiyat araştırmaları ve 

eğitimi ile İslâm din topluluklarının yeni ilahiyatçı nesillerinin bilimsel eğitimleri için 

Viyana Üniversitesinde ilahiyat eğitimi sağlamalıdır. Bunun için toplamda altı eğitim 

personeline kadar boş kontenjan ön görülmelidir. 

(2) Bu federal yasa gereği kurulmuş her din topluluğu için üniversitede ayrı bir dal 

öngörülmelidir. 

(3) 1. fıkrada belirtilen eğitim personeli olarak, Üniversite Kanununun 108. maddesi 3. 

fıkrası gereğince üniversite çalışanları toplu iş sözleşmesi anlamınca üniversite 

profesörleri, üniversite doçentleri, özel doçentler ve yardımcı doçentler uygundur. 

(4) 1. fıkrada anılan kontenjanlar için personel alınmadan önce öngörülen kişiye ilişkin 

din topluluğun görüşü alınmalıdır; teolojik esas açısından ise, bu federal yasa hükümleri 

gereğince resmen tanınmış din topluluklarının dinî öğretisine (mezhebine) mensup bir 

kişi olmasına dikkat edilmelidir. 

İhbar Ve Bildirim Yükümlülükleri 

Madde 25 – Din topluluğu ve Cumhuriyet, bu federal yasayı ilgilendiren bir olay 

hakkında diğer tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu, özellikle davaların açılması ve 

sonlandırılması, 14. ve 21. maddelerde anılan kişiler hakkında mahkûmiyet kararı 

verilmesi ve din topluluğunun veya bir dinî cemaatin kendi içlerinde gerçekleştirdikleri 

seçimlere karşı yasal araçları kapsar. 

Gizlilik İlkesinin Korunması 

Madde 27 – (1) Bu husus için mevcut diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, dinî yetkililer 

kendilerine görevlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde aktarılan konular hakkında şahit 

olarak sorgulanamazlar. 

(2) 1. fıkra hükümleri aynı zamanda medeni hukuk davalarında kendilerinden bilgi 

alınması veya taraf olarak dinlenmeleri açısından da geçerlidir. 

Etkinliklerin Yasaklanması 

Madde 27 – İdare, kamu emniyeti, nizamı veya esenliği veya millî güvenlik veya diğer 

fertlerin hak ve özgürlükleri için doğrudan bir tehlike oluşabileceği kanaatindeyse dinî 

amaçlı toplantı ve etkinlikleri yasaklayabilir. Etkinlik nedeniyle üçüncü kişiler tarafından 

oluşabilecek tehlikeler ise yasaklama nedeni değildir. 
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Seçimler 

Madde 28 – (1) Dış temsile yetkili olan organlar veya din görevlileri seçimle belirleniyor 

ise seçim süreci, tüzüklerde veya bir seçim yönetmeliğinde, seçimin denetimini mümkün 

kılacak yeterlikte belirlenmiş olması gerekmektedir. 

(2) Dış temsile yetkili olan organlar veya din görevlileri seçimle belirleniyor ise her fiili 

seçim hakkı bulunan veya her, 1.fırkada anılan seçim kuralları gereği fiili seçim hakkına 

sahip olabilecek kişiler, din topluluğu içerisindeki olanaklar tükendikten sonra Federal 

Başbakana seçim itirazında bulunma hakkına sahiptir. 

(3) Seçim sonucu ilamı intikal etmesinden itibaren 14 gün içerisinde, din topluluğunun 

dâhili hukuku çerçevesinde bir yasal süreç başlatıldığına dair bildirim gelmediği veya 2. 

fıkra gereğince bir itirazda bulunulmadığı takdirde Federal Başbakan seçim sonucunu 

kabul etmeli ve seçim sonucu ilamını yazılı olarak onaylamalıdır. 

Mütevelli Tayini 

Madde 29 – (1) Din topluluğunu veya dinî cemaatini dış temsile yetkisi bulunan 

organların görev süresi asgari altı ayı geçmiş veya başka bir nedenden dolayı faaliyet 

gösteremiyorsa idare, ilgili dinî cemaatten ve din topluluğundan, asgari bir, azami altı 

aylık bir süre içerisinde öngörülen seçimlerin gerçekleştirilmesini veya faaliyet 

kabiliyetinin tüzüklere uygun, başka bir şekilde yeniden tesis edilmesini talep etmelidir. 

(2) Dinî cemaat veya din topluluğu, emri yerine getirmediği ve, ne dinî cemaat ne de din 

topluluğu ilgili mahkemede bir mütevelli tayini talebinde bulunmadığı takdirde, bu 

talebi ilgili mahkemeye Federal Başbakan iletmelidir. 

İdari Hükümlerin Uygulanması 

Madde 30 - Bu yasa gereğince alınan kararların uygulanması konusunda idare, bir 

kararla yasaya veya tüzüklere aykırı kararları iptal edebilir, uygun miktarda para cezasına 

çarptırabilir ve başkaca hukuken öngörülmüş araçlar kullanabilir. 

6. Bölüm  

Son Hükümler 

Mevcut Din Toplulukları, Dinî Cemaatler ve Bunların Tüzükleri 

Madde 31 – (1) Avusturya İslâm Cemaati (466/1988 sayılı Federal Resmi Gazete[BGBl.]) 

ve Avusturya Alevi İslâm Cemaati (133/2013 sayılı Federal Resmi Gazete’nin II. Bölümü 

[BGBl. II]) ve bunların kendi tüzel kişiliklerine sahip parçaları varlıklarını korurlar. Bunlar, 
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bu federal yasanın 9. veya 16. maddesi hükümleri doğrultusunda kurulmuş din 

topluluklarıdır. Bu yasanın yürürlüğe girmesine müteakip on dört gün içerisinde, 3. 

madde 1. fıkra gereğince, bu federal yasanın yürürlüğe girdiği gün itibariyle bu federal 

yasa hükümlerine göre kurulmuş din toplulukları olduklarını tespit eden yönetmelikler 

çıkarılmalıdır. 

(2) Topluluk ve cemaat tüzükleri geçerliklerini ve seçimle belirlenen organlar görevlerini 

korurlar.  Bunlar 31 Aralık 2015 tarihine kadar, bu federal yasa ile uyumlu hale 

getirilmelidir. Tüzüklerde yapılan bu değişiklikler hakkında Federal Başbakan en geç 1 

Mart 2016 tarihine kadar karar vermelidir. 

(3) Bu yasa hükümlerine göre kurulmuş bir din topluluğunun dinî öğretilerini yayma 

amacı güden ve bu yasa yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan dernekler - eğer dernek 

amacı bu yasanın gerekliliklerine uyumlaştırılmamış ise - 31.12.2015 tarihine kadar 

İçişleri Bakanlığının kararı ile lağvedilmelidir.  

(4) Bu federal yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki muvazzaf dinî yetkililer, 6.  madde 2. 

fıkra hükümleri istisna tutularak, görevlerini bu federal yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıla kadar daha ifa edebilir. 

Meriyet Ve İlga 

Madde 32 – Yasa, Federal Resmi Gazetede yayımlandığı günün bitimiyle yürürlüğe girer. 

Bu federal yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ‘İslâm Mensuplarının Bir Din Topluluğu 

Olarak Tanınması Hakkında Kanun’ (159/1912 sayılı İmparatorluk Resmi Gazetesi, 

144/1988 sayılı Federal Resmi Gazetesi metni; en son 2014 Federal Bakanlıklar Kanunu 

ile değiştirilmiştir, 11/2014 sayılı Federal Resmi Gazete’nin I. Bölümü) yürürlükten kalkar. 

Yürütme Hükmü 

Madde 33 – Eğer münferit düzenlemeler çerçevesinde bir federal bakanın sorumluluk 

alanına girmiyor ise, bu federal yasanın yürütmesinden Federal Başbakan sorumludur. 


