
İletişim: 
Landeshauptstadt Stuttgart (Eyalet Başkenti) 
Rechnungsprüfungsamt (Muhasebe Denetim Bürosu) 
Zentrale Antikorruptionsstelle (Yolsuzluk İle Mücadele 
Merkezi) 
Rotebühlplatz 1, 70178 Stuttgart 
Telefon 0711 216-88484 
Faks 0711 216-9588477 
E-posta: antikorruptionsstelle@stuttgart.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yolsuzluk ile mücadele merkezi ekibi soldan: 
Dr. Peter Glinder, Adam Breuninger, Anna Schwarzer ve Kathrin Rönsch 

 
Daha fazla bilgi için: 
www.stuttgart.de/antikorruptionsstelle 
 
Hukuk müşaviri 
Olası bir yolsuzluk eylemi belediye tarafından atanan hukuk 
müşavirine de bildirilebilir. Hukuk müşaviri serbest çalışır, 
bağımsızdır ve avukatların gizlilik yükümlülüğüne tabidir.  
Bilgi veren kişiye istek üzerine Stuttgart eyalet başkenti  
nezdinde gizlilik ve anonimlik vaat edebilir. 
    
İletişim: 

Dr. Jochen Bernhard 
Kanzlei (hukuk bürosu) Menold Bezler 
Rheinstahlstraße 3, 70469 Stuttgart 
Telefon 0711 86040611 
Faks 0711 8604001 
E-posta: 
jochen.bernhard@menoldbezler.de 

 
 
Eyalet Başkenti Stuttgart, muhasebe denetim bürosu ile iletişim bölümü iş 
birliği ile; metin: Kathrin Rönsch; yayımcı: Jana Nolte; resimler: Robert 
Kneschke (başlık), campaigners Network (Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Frank Nopper), Dominik Güttes (yolsuzluk ile mücadele merkezi), Menold 
Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (hukuk müşaviri) 
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HAYIR, TEŞEKKÜRLER!



Sevgili Stuttgart Sakinleri,  
 
Eyalet Başkenti Stuttgart; kamu idaresinde 
bütünlüğü, güvenilirliği ve şeffaflığı temsil 
etmektedir. Sizin için mücadele ediyoruz. 
Dürüstlüğümüze olan güveniniz, korunması 
gereken değerli bir hazinedir. Bu yüzden Eyalet 
Başkenti Stuttgart, istikrarlı bir şekilde, daima 
ve her alanda kamu hizmetinde her türlü 
yolsuzluğa karşıdır. Yolsuzluğa fırsat 
tanımıyoruz. 
 
Dr. Frank Nopper  
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Stuttgart Eyalet Başkenti Yolsuzluk İle Mücadele Merkezinin 
görevi yolsuzluğun önlenmesi, şüpheli olayların dikkatli ve 
özenle araştırılması ve kovuşturulmasıdır. 
 
Diğer görevleri arasında yer alanlar, örn.: 
•  resmi dairelere, özel işletmelere ve belediye makamlarına 

yolsuzluğun önlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti 
sunmak ve destek olmak, 

•  harici kurumlarla bilgi alışverişinde bulunmak, 
•  çalışanları bu konuda hassaslaştırmak. 
 
Aşağıdakiler için ilk başvuru yeridir: 
•  tüm çalışanlar, 
•  tüm vatandaşlar, 
•  eyalet başkenti Stuttgart'ın tüm iş ortakları. 
 
Yolsuzluk nedir? 
Cezai düzenlemeler “yolsuzluk” terimini özetlemektedir. Bunlar 
arasında fayda kabulü, fayda sağlama, rüşvet alma, rüşvet verme 
ve daha geniş anlamda sahtekarlık, zimmete geçirme, aldatma 
ve evrakta sahtecilik gibi diğer mülkiyet suçları ve mal varlığına 
karşı suçlar yer almaktadır. 
 
Bilgi verin! 
Çoğu zaman şüpheli durumlar sadece uyarılarla tespit ve 
kontrol edilebilir. Bilgi veren kişiler işimizi büyük ölçüde 
kolaylaştırmada yardımcı olmaktadır.


