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1. Kısım: Yasal Durum
1.

Kamu hukukunun bir kurumu

1.1.

Avusturya İslam inanç toplumları, anayasanın (Staatsgrundsgesetz) -vatandaşların genel
haklarıyla ilgili- 15.maddesine göre Kabul edilen resmi birer inanç kurumudur.
Bu inanç toplumları, kamu kurumlarıdır.

2.

Bağımsızlık

2.1.

İslam inanç toplumları dahili işlerini kendileri düzenler ve idare ederler. Onlar kendi
inançlarını ve öğretilerini yaşayabilme hususlarında özgür olup kamu alanında da dinlerini
yaşama hakkına sahiptirler.

2.2.

İslam inanç toplumları ve dini çalışanları, dinlerini yaşayabilme (uygulayabilme) bakımından
tıpkı diğer inanç kurumları gibi yasal koruma altındadırlar. Kanuni düzenlemelere aykırı
olmadığı sürece, öğretim konuları (inanç öğretileri), tesisleri (Cemevleri) ve gelenekleri
(Erkânları) de bu yasal korumadan faydalanabilirler. İnanç toplumları, Bölge inanç toplulukları
(Kultusgemeinden) yada bunların altbölümleri ve üyeleri devletin umumi standartlarına
(değerleri) uyum sağlama mecburiyetine karşı kendilerine dini bir dayanak gösteremezler.
Eğer devlet ilgili durumla alakalı başka bir kanundan dolayı bunu mümkün kılıyorsa bu
müstesnadır.

3.

Tüzel kişiliğin kazanılması

3.1.

İslam inanç toplumları işbu federal yasa gereği sunulan başvurunun bir yönerge ile Başbakan
tarafından yazılı kararla onaylanması sonucu tüzel kişiliği elde ederler. İlgili yönerge inanç
kurumun yasanın 3. ve 4. kısımlarına mutabık olup olmadığı hususunda bilgiler de içermelidir.
Başvurunun belirli bir süre içerisinde devlet tarafından onaylanmama durumunda karşı tarafa
dava açma hakkı tanıyan §8 VwGVG (Verwaltungsgerichtsverfahrengesetz) adlı yasa,
başvuruda yapılabilecek muhtemel ilaveler ve değişikliklerden ve düzeltilmiş başvuruda yada
tarafların görüşme talepleriyle alakalı yazılan davetiyelerin gönderiliş zamanından ilgili
dilekçenin yada itirazın ilgili bakanlığa ulaşma süresine kadar yada bunun için tanınan
sürenin bitimine kadar tarafların aralarında yaptıkları mutabakat görüşmeleri sonuna kadar
uzayan süreçten dolayı askıya alınmıştır.

3.2.

Başbakan kendisine gelen başvuruları yukarıda paragraf 1’de ifade edilen maddeye uygun
olarak internet üzerinden Federal İnançlar Dairesi (Kultusamt) alanıyla alakalı açacağı bir
web sayfasından kamoyunun ulaşımına sunması gerekir.

3.3.

Tüzel kişiliğin elde edilme hususu hakkında İslam inanç toplumu isminin ve harici hizmetleri
temsil eden yetkililerin isimlerinin de içerisinde belirtildiği bir değerlendirme bildirisi
çıkartılır.

3.4.

Paragraf 3’e uygun olarak edinilen tüzel kişilik sonrası gayeleri dini öğretileri yaymak olan
ilgili inanç toplumunun dernek statüsü çözülür.

3.5.

Kendisine bağlı bulunduğu ve gayesinin ilgili dine hizmet etmek olarak gördüğü bir derneğin
çözülüşü sonrasında islam inanç toplumu yeniden teşekkül ederse, yasal formun değişimi ve
aynı vergi mükelleflerin (tüzel kişiliğin) de devamlılığı varsayılır.
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4.

Tüzel kişiliği elde etme şartları

4.1.

İşbu yasaya göre tüzel kişiliği elde etmek isteyen bir İslam inanç toplumu güvenli ve kalıcı bir
varlığı (ekonomik olarak da kendi kendini idare edebileceğini) olduğunu göstermesi gerekir.
Güvenli ve kalıcı bir mevcudiyet, başvuru sahibinin devlet tarafından kayıtlı bir mezhep
olması ve en son nüfus sayımında ortaya çıkan toplam Avusturya halkı sayısının en az 1000’de
2’lik bir oranda üye sayısına sahip olması takdirde verilir. Kanıt ve belgeleri başvuru sahibi
temin eder.

4.2.

Elde edilen gelirler ve bütçe ancak, dini hedefler kısmında da belirtilen, kamu yararının ve
hayır amacının da gözetildiği dini hizmetlerde kullanılabilir.

4.3.

İnanç toplumunun, topluma ve devlete karşı müspet ve pozitif bir temel algı yapısına sahip
olması zorunludur.

4.4.

Yasal olarak tanınmış mevcut kiliselere, inanç toplumu ve diğer inanç toplumlarına yönelik
ilişkilerde kanun dışı bir rahatsızlık durumu olmaması gerekir.

5.

Tüzel kişiliğin başarısızlığa uğraması ve yürürlükten kaldırılması

5.1.

Başbakan tüzel kişilik elde etme hakkını/ başvurusunu başarısızlığa uğratır, eğer
a) İslam inanç toplumu öğretisinden ve bu öğretinin uygulanışından dolayı kamu güvenliği,
kamu düzeni, sağlığı ve ahlakı yada başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması gibi
demokratik bir toplumda var olan çıkarların korunması kaçınılmaz ise; bu husus özellikle
beraberinde ceza-i müeyyide getiren davranışlara kişilerin yönlendirilmesi durumunda,
gençlerin psikolojik gelişiminin engellemesi hususunda, psikolojik kimliğe zarar verilmesi
durumunda ve özellikle dini yayma amacıyla psikoterapik metotların kullanılması
durumlarında geçerlidir,
b) §4 madde‘de belirtilen şartlardan biri yerine gelmiyorsa,
c) İnanç toplumu yönetmeliği §6 sayılı maddeye uymuyorsa.

5.2.

Hükümet, inanç toplumunun resmi tanınmışlığını yazılı bir kararla yürürlükten kaldırır,
başbakan ise bir Bölge İnanç Toplumunun (Kultusgemeinde) tüzel kişiliğini yazılı bir kararla
kaldırabilir, eğer
a) §4 sayılı maddeye göre yasal bir kişilik elde etmek için gerekli olan şartların belli bir
zaman sonra bulunmaması durumunda (üye sayılarındaki değişiklikler hariç),
ve §8 maddedeki şartlar bulunmaması durumda
b) tüzel kişiliğin verilmesini engelleyen sorunun giderilmesi için yapılan taleplere rağmen
paragraf 1’e göre hala bir başarısızlık sebebi mevcutsa,
c) giderilmesi için yapılan isteklere rağmen, hala tüzüğe ve yönetmeliğe aykırı davranışlar
devam ediyorsa, yada
d) resmi tanınmış olma durumuyla bağlı olan görevler, yapılan ikaz ve isteklere rağmen
yerine getirilmiyorsa.

5.3.

İnanç toplumunun tüzel kişiliğinin kaldırıldığına dair ilan edilen yönergeden sonra 3 gün
içerisinde tüzel kişiliğin kaldırılma sebebinin içerisinde bilgisi verildiği ve ilgili inanç
toplumunun ve son yönetim kurulunun isimlerinin de yer aldığı bir rapor sunulur.
Bu rapor ilgili inanç kurumuna gönderilir.

5.4.

Tüzel kişiliğin başarısızlığa uğrama yada yürürlükten kaldırılma durumları, internet
üzerinden Bölge İnanç Toplumu (Kultusgemeinde) alanıyla alakalı açılacak bir web
sayfasından kamoyunun erişimine sunulmalı.
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2. Kısım: Yapısı ve Görevleri
6.

İslam İnanç Toplumlarının Yönetmelikleri

6.1.

Dahili meseleler çerçevesinde bir İslam inanç toplumu hakkında tasarlanan yönetmelik,
etkisini ulusal alanda sağlayabilmesi için resmi dilde şu bilgileri içermelidir:
a) İsim ve kısa ad belirleme; ancak inanç toplumunun açık bir şekilde bu isimden
bilinebilmesi gerekir ve başka Kilise veya inanç toplumları, dernekler ve kuruluşlar veya
yasa formlarıyla karıştırılabilir bir isme sahip olmamalıdır.
b) Merkezinin nerede bulunması/ kurulması hususunda,
c) Üyeler edinme veya kaybetme konusunda,
d) Üyelerin hakları ve vazifelerini belirleme konusunda,
e) Müfredat bakımından sair mevcut resmi olarak tanınmış inanç toplumları, mezhepler
veya diğer inanç toplumlarından farklı olması gereken ana inanç kaynaklarını (Kuran) ve
esas aldığı öğretimi yetkili bir biçimde tanımlamak,
f) Dahili Organizasyon, ki en azından Bölge İnanç Toplumu (Kultusgemeinden) istihdam
edilmelidir;
g) İnanç kurumu içerisinde yer alan bütün gelenekleri uygun bir şekilde göz önünde
bulundurmak,
h) Personel atamalarını, atanan kişilerin fonksiyonunu ve süresini belirleme, organları
görevden alma,
i) Din dersinin tedarik şeklini ve bu derslerin denetim şeklini belirleme;
j) Araç gereçlerin (fonlar) temini, bunların yönetimi ve muhasebesi,
k) İnanç kurumu içerisindeki kavgaları ve tartışmaları uzlaştırmak,
l) İnanç kurumu yönetmenliğinin değişimi ve yeniden yapılandırılması,

6.2.

Araç gereçler gibi kendi üyelerinin tabi dini ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan
kaynakların (finansal) temini, inanç kurumu, Bölge İnanç Toplumu (Kultusgemeinde) ve
üyeleri tarafından, dolayısıyla da yurt içerisinden gerçekleşir.

7.

İnanç Toplumlarının Görevleri

Bir inanç toplumunun görevleri arasında bilhassa şunlar vardır
7.1.

Bir Bölge inanç toplumunun (Kultusgemeinde) etki alanını aşan meselelerde kendi üyelerinin
ilgi alanlarını olabileceği kadar temsil etme; (çünkü) o (inanç toplumu), din işleri üst
makamıdır.

7.2.

Kendi yönetmeliğini ve ilgili Bölge inanç toplumlarının (Kultusgemeinde) tüzüklerini,
bunlarda yapılan değişiklikleri ve dernek yönetim kurulundaki değişimleri başbakana sunmak
(bildirmek);

7.3.

Devlet nezdinde de tüzel kişilik elde etmek için, kendi inanç toplumu içeresinde buna hak
kazanmış donanımlı kuruluşların (derneklerin) temsil yapısını, yönetim kurulunu ve
bunlardaki değişiklikleri başbakana sunmak.
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8.

Bölge İnanç Toplumları (Kultusgemeinden)

8.1.

Bölge inanç toplumları (Kultusgemeinde), islam inanç toplumuna ait alt kuruluşlardır.
Aynı zamanda kamu hukukunun da bağımsız birer kurumlarıdır. Üyelerinin dini ihtiyaçlarını
ve bu ihitiyaçların karşılanması için gerekli olan tesisleri sağlarlar.

8.2.

Bölge inanç toplumları (Kultusgemeinde), yukarıdaki paragraf 1’de ifade edilen görevleri
yerine getirmek için tesisler inşa edebilir, yönetebilir yada mevcut tesisleri Bölge inanç
toplumu (Kultusgemeinde) tesisi haline çevirebilirler. Birden fazla Bölge inanç toplumunun
(Kultusgemeinde) ortak tesisler kurmaları ancak karşılıklı ve çok yönlü anlaşma ve bağlı
bulundukları inanç toplumunun onay vermesiyle mümkündür.

8.3.

Bölge inanç toplumları (Kultusgemeinde), varlığını ve kendisini ekonomik olarak idare
edebileceğinden emin olunabiliniyorsa ve ilgili inanç kurumunun onay vermesi takdirde
kurulabilir.

8.4.

Her bir Bölge inanç toplumu (Kultusgemeinde), resmiyetini devlet nezdinde sağlayabilmek
için içerisinde şu bilgilerin bulunduğu bir tüzük sunması gerekir:
a) İsmini ve kısa adını belirleme; ancak inanç toplumunun açık bir şekilde bu isimden
bilinebilmesi ve başka kilise veya inanç toplumları, dernekler ve kuruluşlar veya yasa
formlarıyla karıştırılabilir bir isme sahip olmaması gerekir,
b) Merkezinin nerede bulunması/ kurulması hususunda düzenlemeler,
c) Üye edinme veya kaybetme konusunda,
d) Üyelerin hakları ve vazifelerini belirleme konusunda,
e) Dahili Organizasyonla ilgili düzenlemeler, özellikle bir üye listesi sunması
f) Personel atamalarına, atanan kişilerin fonksiyonuna ve süresini belirlemeye, organları
görevinden almaya dair düzenlemeler,
g) Araç gereçler gibi (maddi) kaynakların teminine, bunların yönetimine ve muhasebesine
dair düzenlemeler,
h) Dernekler içerisindeki kavgaları ve tartışmaları uzlaştırmaya dair düzenlemeler, ve
i) Tüzük değişimine ve yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemeler.

8.5.

Bir Bölge inanç toplumunun (Kultusgemeinde) çözülmesi durumunda en son görevde
bulunan dernek yönetimi, bağlı bulunduğu inanç toplumunun karşılıklı anlaşma içerisinde
derneğin mal varlığının keyfiyetini ve üzerinde yapılması gerekeni belirler.
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3. Kısım: “Avusturya İslam Toplumu (İGGiÖ)1” nün
Hak ve Sorumlulukları
9.

Kendini Adlandırma ve dini kavramlarını (isimlerini) koruma hakkı

9.1.

İnanç toplumu, kendine §6. kanunun 1. maddesinin 1. kısmında belirtilen çerçeve içerisinde
bir isim belirleme hakkına sahiptir.

9.2.

İnanç toplumu ve kendisine bağlı Bölge inanç toplumunun (Kultusgemeinde) isimleri ve bu
isimlerden türetilen bütün kavramlar ancak ilgili inanç toplumu veya Bölge inanç
toplumunun (Kultusgemeinde) onayıyla kullanılabilir.

9.3.

Avusturya haricindeki inanç toplumları, kurumlar ve dernekler gibi benzer kurumlarla
kurulacak resmi temaslarda ve ilişkilerde kullanılması uygun olan isim ve kavramlar ancak
inanç toplumunun onayıyla mümkündür.

9.4.

İşbu belirtilen kararların ihlal edilmesi halinde ve ceza hukukuna müteallik herhangi bir
durum söz konusu değilse, inanç toplumu ve bu durumdan etkilenen her bir Bölge inanç
toplumu (Kultusgemeinde), yasa dışı bu duruma son verdirmek için başbakana bir öneri
sunabilir. Sunulan bu öneri 4 hafta içerisinde karara bağlanılması gerekir.

10.

Bilgi, değerlendirme ve rapor verme hakkı

10.1.

İslam inanç toplumu, yasal olarak devlet tarafından kabul edilen Kilise kurumlarını, inanç
toplumları ve özellikle de İslam inanç toplumlarını ilgilendiren bütün meseleler hakkında
devletin bütün yasama ve yönetme makamlarına rapor, bilgi, görüş, itiraz, bildiri ve öneri
verme hakkına sahiptir.

10.2.

İslam inanç toplumunun dışa dönük harici hukuki ilişkilerini ilgilendiren meseleler hakkında
ön görülen yasal düzenlemeler (kararlar), yönergeler, ilgili inanç toplumuna belirli bir süre
içerisinde itiraz edebilme hakkı tanınması için sunulmadan ve tasarlanmadan önce iletilir.

11.

Özel kuruluşlarda manevi danışmanlık hakkı ve gençlik eğitimi

11.1.

İnanç toplumu, kendi üyelerine, ki bunlar:
a) Orduda olan üyeler/askerler veya
b) Hapishanede bulunan üyeler/mahkumlar veya
c) Kamuya açık hastahanelere, bakım merkezleri veya buna benzer kurumlara yerleştirilmiş
olan mensuplarına dini açıdan ilgilenme ve onlara dini rehberlik sunma hakkına sahiptir.

11.2.

1

Madde 1 de sözü geçen kişilere dini rehberlik sadece Avusturya’da bu hizmetlere kişisel ve
mesleki olarak elyak olan kişiler sunabilir. Bu kişiler dini içerik ve yeterlilik açısından ilgili
inanç toplumuna, diğer bütün genel meseleler ve konularda ise ilgili devlet teşkilatının
(Ordu, hastahane, hapishane) başkanlığına tabidirler. Mesleki yeterlilik ancak, bu hizmeti
sunacak kişinin -§24. Paragrafta ifadesi geçen- Teoloji Fakultesi mezunu olması halinde yada
buna eş değer bir yeterliliğe sahip olması durumunda söz konusudur. Kişisel yeterlilik ise,
manevi bakım alanında en az 3 yıllık bir meslek tecrübesi ve de Matura düzeyinde Almanca
bilgisi gerektiriyor. Bunun yanı sırabu kişilerin bu alanlarda görev yapabilmesi için ilgili
İslam inanç toplumu tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir.

Sünni Cemaatlerin çoğunlukla oluşturduğu inanç toplumu
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11.3.

Madde 1 Satır 1 de ifade edilen grubun ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için ortaya çıkan
genel yönetim ve Personel giderleri devlet tarafından karşılanır.

11.4.

İslam inanç toplumu ve üyeleri, çocukları ve gençleri kendi dini geleneklere, örflere ve inanç
hükümlere göre eğitme ve yetiştirme hakkına sahiptirlerler.

12.

Yemek / gıda düzenlemesi

12.1.

İslam inanç toplumu, Avusturya’da et ürünleri ve diğer başka ürünler de olmak üzere bunları
kendi inanç hükümlerine göre üretilmesini organize etme hakkına sahiptirler.

12.2.

Kışlalarda, hapishanelerde, umuma açık hastanelerde, huzur-, bakım- veya benzeri evlerde
ve kamuya açık okullarda bulunan inanç toplumu üyelerinin bakım ve iaşelerinde inanç
toplumunun gıda kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

13.

Dini Bayramlar

13.1.

İslam inanç toplumunun dini bayramları ve Cuma namazı vakitleri devletin yasal koruması
altında bulunacaklardır. Bayram günlerinin tarihleri İslam Takvimine göre gerçekleşir. Bu
bayramlar (bir önceki günün) Güneş batımıyla birlikte başlar ve bir sonraki günün güneş
batımına kadar devam eder. Cuma namazı vakti Cuma günü saat 12.00 ile 14.00 arasındadır.

13.2.

Bayramları şunlardır:
a) Ramazan bayramı (3 gün)
b) Hacc-Kurbanbayramı (4 gün)
c) Aşure (1 gün)

13.3.

Yukarıda paragraf 2 de sözü geçen günlerde ibadethanelerin yada diğer Bölge inanç
toplumlarının (Kultusgemeinde) ibadet mekanlarının yakınında, (başkaları tarafından) ibadeti
ya da bayram kutlamasını engelleyici her türlü gürültü verici davranışlar, toplu
eylemler/gösteriler, geçiş ve taşınma faaliyetleri yasaktır.

14.

Görevlilerin görevlerinin fesh edilme konusu

14.1.

İnanç toplumu ve buna bağlı Bölge inanç toplumları (Kultusgemeinde), işlediği her hangi bir
veya daha fazla suçtan dolayı herhangi bir yerel mahkeme tarafından yargılanma sonucu en
az bir yıl hapis cezasına çarptırılan yada davranışıyla kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını ve
halet-i ruhiyesini yada ötekinin haklarını ve özgürlüklerini zedeleyen/engelleyen kişileri,
inançsal yetkili kişilerde dahil, görevlerinden almakla yükümlüdür.

15.

Mezarlıklar

15.1.

İslam inanç toplumu mezarlıklar veya mezarlık bölümleri kalıcı ve süresiz bir konumdadır. Bu
mezarlıkların
kapatılması,
çözülmesi
veya
makberlerin
boşaltılması
yasaktır.
İstisnai durumlar, inanç toplumunun onayına bağlıdır.

15.2.

Mezarlıklara veya mezarlık bölümlerine nakledilecek cenazeler ancak ilgili İslam inanç
toplumunun onayıyla gerçekleşebilir.
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4. Kısım: “Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI)” nin
Hak ve Sorumlulukları
16.

Kendini Adlandırma ve dini kavramlarını (isimlerini) koruma hakkı

16.1.

İnanç toplumu, kendine §6. kanunun 1. maddesinin 1. kısmında belirtilen çerçeve içerisinde
bir isim belirleme hakkına sahiptir.

16.2.

İnanç toplumu ve kendisine bağlı Bölge inanç toplumunun (Kultusgemeinde) isimleri ve bu
isimlerden türetilen bütün kavramlar ancak ilgili inanç toplumu veya Bölge inanç
toplumunun (Kultusgemeinde) onayıyla kullanılabilir.

16.3.

Avusturya haricindeki inanç toplumları, kurumlar ve dernekler gibi benzer kurumlarla
kurulacak resmi temaslarda ve ilişkilerde kullanılması uygun olan isim ve kavramlar ancak
inanç toplumunun onayıyla mümkündür.

16.4.

İşbu belirtilen kararların ihlal edilmesi halinde ve ceza hukukuna müteallik herhangi bir
durum söz konusu değilse, inanç toplumu ve bu durumdan etkilenen her bir Bölge inanç
toplumu, yasa dışı bu duruma son verdirmek için başbakana bir öneri sunabilir. Sunulan bu
öneri 4 hafta içerisinde karara bağlanılması gerekir.

17.

Bilgi, değerlendirme ve rapor verme hakkı

17.1.

Alevi İslam İnanç Toplumu, yasal olarak devlet tarafından kabul edilen Kilise kurumlarını,
inanç toplumu ve özellikle de İslam inanç toplumlarını ilgilendiren bütün meseleler hakkında
devletin bütün yasama ve yönetme makamlarına rapor, bilgi, görüş, itiraz, bildiri ve öneri
verme hakkına sahiptir.

17.2.

Alevi İslam inanç toplumunun dışa dönük harici hukuki ilişkilerini ilgilendiren meseleler
hakkında ön görülen yasal düzenlemeler (kararlar), yönergeler, ilgili inanç toplumuna belirli
bir süre içerisinde itiraz edebilme hakkı tanınması için sunulmadan ve tasarlanmadan önce
iletilir.

18.

Özel kuruluşlarda manevi danışmanlık hakkı ve gençlik eğitimi

18.1.

İnanç toplumu, kendi üyelerine, ki bunlar:
a) Orduda olan üyeler/askerler veya
b) Hapishanede bulunan üyeler/mahkumlar veya
c) Kamuya açık hastahanelere, bakım merkezleri veya buna benzer kurumlara yerleştirilmiş
olan mensuplarına dini açıdan ilgilenme ve onlara dini rehberlik sunma hakkına sahiptir.

18.2.

Madde 1 de sözü geçen kişilere dini rehberlik sadece Avusturya’da bu hizmetlere kişisel ve
mesleki olarak elyak olan kişiler – özellikle Dede, Ana ve Baba olanlar - sunabilir.
Bu kişiler dini içerik ve yeterlilik açısından ilgili inanç toplumuna, diğer bütün genel
meseleler ve konularda ise ilgili devlet teşkilatının (Ordu, hastahane, hapishane) başkanlığına
tabidirler. Mesleki yeterlilik ancak, bu hizmeti sunacak kişinin -§24. Paragrafta ifadesi geçenDin Bilimleri (Teoloji) mezunu olması halinde yada buna eş değer bir yeterliliğe sahip olması
durumunda söz konusudur. Kişisel yeterlilik ise, manevi bakım alanında en az 3 yıllık bir
meslek tecrübesi ve de Matura düzeyinde Almanca bilgisi gerektiriyor. Bunun yanı sıra bu
kişilerin bu alanlarda görev yapabilmesi için ilgili Alevi İslam inanç toplumunun tarafından
yetkilendirilmiş olması gerekir.
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18.3.

Madde 1 Satır 1 de ifade edilen grubun ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için ortaya çıkan
genel yönetim ve Personel giderleri devlet tarafından karşılanır.

18.4.

Alevi İslam inanç toplumu ve üyeleri, çocukları ve gençleri kendi inanç geleneklere, örflere ve
inanç hükümlere göre eğitme ve yetiştirme hakkına sahiptirlerler.

19.

Yemek / gıda düzenlemesi

19.1.

Alevi İslam inanç toplumu, Avusturya’da et ürünleri ve diğer başka ürünler de olmak üzere
bunları kendi inanç hükümlerine göre üretilmesini organize etme hakkına sahiptirler.

19.2.

Kışlalarda, hapishanelerde, umuma açık hastanelerde, huzur-, bakım- veya benzeri evlerde
ve kamuya açık okullarda bulunan inanç toplumu üyelerinin bakım ve iaşelerinde inanç
toplumunun gıda kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

20.

Dini Bayramlar

20.1.

Alevi İslam inanç toplumu dini bayramları ve ibadetleri (Perşembe günleri akşamları yapılan
cem ibadetleri, lokma günleri) devletin yasal koruması altında bulunacaklardır.
Bayram günlerinin tarihleri İslam takvimine göre gerçekleşir. Bu bayramlar (bir önceki
günün) Güneş batımıyla birlikte başlar ve bir sonraki günün güneş batımına kadar devam
eder.

20.2.

Bayramları şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)

Hızır Orucu (3 gün)
Hz. Ali’nin doğumu, Nevruz (1 gün)
Gadir Hum bayramı, Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali’nin tayin edilme bayramı (1 gün)
Kurban Bayramı (4 gün)
Aşure (1 gün)

20.3.

Yukarıda paragraf 2 de sözü geçen günlerde ibadethanelerin yada diğer Kultusgemeindelerin
ibadet mekanlarının yakınında, ibadeti ya da bayram kutlamasını engelleyici her türlü gürültü
verici davranışlar, toplu eylemler/gösteriler, geçiş ve taşınma faaliyetleri yasaktır.

21.

Görevlilerin görevlerinin fesh edilme konusu

21.1.

İnanç toplumu ve buna bağlı Bölge inanç toplumları (Kultusgemeinde), işlediği her hangi bir
veya daha fazla suçtan dolayı herhangi bir yerel mahkeme tarafından yargılanma sonucu en
az bir yıl hapis cezasına çarptırılan yada davranışıyla kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını ve
halet-i ruhiyesini yada ötekinin haklarını ve özgürlüklerini zedeleyen/engelleyen kişileri,
dini yetkili kişilerde dahil, görevlerinden almakla yükümlüdür.

22.

Mezarlıklar

22.1.

Mezarlıklar veya mezarlık bölümleri kalıcı ve süresiz bir konumdadır. Bu mezarlıkların
kapatılması, çözülmesi veya makberlerin boşaltılması yasaktır. İstisnai durumlar,
inanç toplumunun onayına bağlıdır.

22.2.

Mezarlıklara veya mezarlık bölümlerine nakledilecek cenazeler ancak ilgili Alevi İslam inanç
toplumunun onayıyla gerçekleşebilir.
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5. Kısım: İnanç Toplumları- devlet ilişkisi ve etkileşimi
23.

İnanç Toplumu kararlarının yasal geçerliliği

23.1.

İnanç toplumunun yönetmenliği, Bölge inanç toplumu (Kultusgemeinde) tüzükleri ve ilgili
düzenlemeleri, tüzüksel değişiklikler ve seçim düzeni gibi düzenlemeler ve bunların değişimi
gibi hususların geçerlilik kazanması ancak Başbakanın onayına bağlıdır.

23.2.

İnanç toplumları yönetmenliği ve tüzük gereği yapılan görevlendirme değişiklikleri,
göreve getirilen organlar ve kişiler, yapılan genel kurul seçiminden yada tayin edilişlerinin
(§ 7 Satır 2) hemen ardından başbakana bildirilmesi gerekiyor.

23.3.

Başlık 1’e uygun olarak yapılan değişiklikler ve yeni görevlendirmelerin resmiyet kazanması
ancak başbakanın verdiği onay gününden itibaren başlar. Başbakanlık bununla alakalı
kamuoyunun bilgilenebileceği ve bu tür kararlarını takip edebileceği ilgili web sayfasında
Federal İnançlar Dairesi (Kultusamt) adında bir bölümde sunar.

23.4.

İlgili inanç toplumunun yasal yönetmenliği gereği tüzel kişiliğe sahip Bölge inanç toplumu
(Kultusgemeinde), devlet nezdinde de ilgili inanç toplumunun konuyla ilgili başvuru
dilekçesinin başbakana ulaşması gününden itibaren resmi tüzel kişiliğe sahip olurlar,
ki başvurunun kendilerine ulaştığına dair başbakan yazılı bir tasdikle doğrulaması gerekir.

24.

Din Bilimleri (Teoloji) Fakultesi

24.1.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren devlet, İslam inanç toplumlarına kendi istikbalinin din
adamlarını bilimsel anlamda yetiştirmek, dini araştırmalar yapmak ve din öğretiminde
bulunmak amacıyla Viyana Üniversitesine bağlı bir Din Bilimleri (Teoloji) eğitim fakültesi açar.
Bu fakülte de öğretim görevlileri için 6 kontenjan ön görülür.

24.2.

Bu yasa gereği açılacak Din Bilimleri (Teoloji) fakültesinde her bir inanç toplumu için bir bilim
bölümü/dalı açılır.

24.3.

Öğretim görevlileri olarak 1. Paragrafa uygun olarak, bay ve bayan Üniversite profesörleri, bay
ve bayan üniversite doçentleri, özel bay ve bayan doçentler ve Üniversite yasasının §108.
maddesinin 3. kısmına göre toplu iş sözleşmesi olan kişiler istihdam edilebilir.

24.4.

Paragraf 1’e göre öğretim görevlisi olarak atanılacak olan kişilerin inanç toplumlarıyla
karşılıklı müzakere (in Fühlungnahme) edilmesi gerekir, ki teolojik konular içerikli derslerde
dersi verecek öğretim görevlisinin devletin yasal tanıdığı ilgili inanç toplumunun temsil ettiği
akaidin (inanç yorumları) mensubu olması gerekir.

25.

İhbar etme ve Raporlandırma (Bilgilendirme) yükümlülükleri

25.1.

Gerek inanç toplumu, gerekse devlet, birbirlerine karşı devlet yasasını zedeleyen veya temas
eden meseleleri aktarmakla yükümlüdürler. Bu bilgi alışverişi, özellikle bir soruşturmanın
başlangıcının ve sonucunun aktarılması gibi meseleler olmak üzere, §14 ve 21’de sözü edilen
grupların cezalandırılması ve inanç toplumu veya Bölge inanç toplumu seçimlerinin aleyhine
inanç toplumu içerisinden yapılan yasal yol başvuru için de geçerlidir.
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26.

Sorgu dokunulmazlığı

26.1.

Din
görevlileri
herhangi
(Bilgi dokunulmazlıkları vardır.)

26.2.

Paragaraf 1’de ifade edilen bu durum mahkeme davalarında şahitlik için de geçerlidir. (Şahitlik
yapma zorunluluğu da yoktur)

27.

Organizasyon ve etkinliklerin yasaklanması

27.1.

Devlet, doğrudan doğruya kamuoyu güvenliğine, düzenine, sağlığına, ulusal asayişe zarar
verebilecek veya başkalarının hakkını ve özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü kültürel
toplantıları ve etkinlikleri durdurabilir. Etkinlik gereği üçüncü bir şahıs/ grup tarafından
ortaya çıkan tehlikeler, ilgili etkinliğin iptali için bir sebep teşkil etmez.

28.

Seçimler

28.1.

Seçim sonucunda seçilen organlar veya şahıslarla ilgili olarak, seçim prosedürü ya
yönetmenlik de, ya tüzüklerde, ya da seçim kurallarının yazıldığı bir metinde, seçim sürecinin
denetlenebilir bir biçimde yeteri düzeyde tanımlanmış olması gerekir.

28.2.

Yapılan bir seçim sonucunda seçilen organlar veya şahıslarla ilgili olarak inanç toplumunun
her aktif seçmenine, yada seçim yönetmeliğine göre aktif üye kabul edilen herkese, şayet
inanç toplumu içerisinde sonucu değiştirme ve itiraz imkanlarının tamamı tükenmiş ise,
başbakana seçim sonucu hakkında itiraz etme hakkı doğar.

28.3.

Başbakana ulaşmış olan seçim sonuç bildirisi tarihinden sonra 14 gün içerisinde paragraf
2’den dolayı seçimle alakalı bir bildiri yada usulsüzlüğü yönünde bir itiraz yapılmazsa,
o halde başbakan seçim sonucunu kabul eder ve seçim sonucunu yazılı bir kararla sunar.

29.

Yetkili talebi

29.1.

İnanç toplumu veya Bölge inanç toplumu (Kultusgemeinde) içerisinden görev bitiş süresi en
az 6 ayı geçen ya da herhangi bir nedenden dolayı görevine devam edemeyen resmi bir
yetkili kişi bulunuyorsa, o halde resmi makamlar inanç toplumu ya da ilgili derneği en az 1 ay
ve en fazla 6 aylık bir süre içerisinde gerekli seçim kurulunu yapmayı ya da görevine devam
edemeyen kişinin yetkilerini tüzüğe ve yönetmenliğe uygun bir tarzla başkalarına
devredilmesini talep eder.

29.2.

Şayet inanç toplumu ya da ilgili Bölge inanç toplumu (Kultusgemeinde) bu süre içerisinde
ilgili mahkemeye yeni bir yetkili şahıs tayin etmek için başvuruda bulunmaz ise, bu başvuru
ilgili makama başbakan tarafından yapılır.

30.

Resmi hükümlerin uygulanması

30.1.

Bahsi geçen bu resmi fededral yasadaki hükümlerin uygulanması için resmi makamlar bir
karar yazısıyla, yasaya, yönetmenliğe ya da tüzüğe aykırı gördükleri kararları feshedebilirler,
gerekirse ceza-i müeyyide uygulayarak para cezasına çarptırabilirler.

bir

meselede
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6. Kısım: Nihai hükümler
31.

Mevcut inanç toplumu ve Bölge inanç toplumlarının (Kultusgemeinde)
yönetmenlik ve tüzük durumu

31.1.

Avusturya İslam Toplumu, BGBl. 466/1988 ve Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu,
BGBl. II 133/2013 ve bunların resmi kuruluşları mahfuz kalıp etkilenmeden beridirler.
Bunlar § 9 ve § 16 maddeye göre resmi inanç toplumlardır. Bu kanunnamenin yürürlüğe
girme tarihi itibariyle bu kanunnameyi tasdik ettiklerine ve bilgilendiklerine dair iki hafta
içerisinde § 3 paragraf 1 maddesine uygun olarak bildirimlerde bulunulması gerekiyor.

31.2.

İş bu dini yasaya uygun olan yönetmenlikler, tüzükler ve atanan yetkililer de geçerli bir
konumdadırlar. Ancak yasaya aykırı görünen noktalar 31 Aralık 2015 tarihine kadar (yeni)
yasaya uyumlu hale getirilmesi için yeniden düzenlenmelidir. Bu yönetmenlikler ve tüzükler
hakkında yapılan değişikliklerle ilgili başbakan 1.3.2016 tarihine karar verir.

31.3.

İş bu yasa gereği bir inanç toplumunun din eğitimini yayma amaçlı olan ve bu yasanın
yürürlüğe girme zamanında varlığını devam ettiren ancak verilen süre içerisinde bu yasaya
uyumlu hale gelmeyen dernekler, iç işleri bakanlığı tarafından 1 Mart 2016 tarihinde yazılı bir
kararla feshedilir.

31.4.

Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra §6 Kısım 2 düzenlemesine uyumlu olmayan din görevlileri
görevlerine bir yıl daha devam edebilirler. İlgili madde kapsamına girmeyen görevliler
kaldıkları yerden görevlerine devam edebilirler.

32.

Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Çıkışlar

32.1.

İş bu yasa, federal yasa metninde (Bundesgesetzblatt) ilan edileceği gün içerisinde yürürlüğe
girer. İş bu federal yasa yürürlüğe girdikten sonra Müslümanları tanıma yasası olan,
RGBI 159/1912 ıdF BGBl. 144/1988, yürürlükten çıkar.

33.

Yürürlülük maddesi

33.1.

İş bu yasanın yürütme ve yasama vazifesi başbakana aittir. Yeterki bazı düzenlemeler başka
bir bakanlığın veya bakanın yetki alanıyla alakalı olmasın.
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