
Bize telefonla veya çevrimiçi olarak ulaşabilir, 
bunu anonim kalarak da yapabilirsiniz. Ayrıca 
ofislerimizden birinde yüz yüze görüşme de 
talep edebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda RIKU’nun sağladığı 
hizmetler sizin için uygun olabilir  
• Suç mağduruysanız veya suç mağduru 

olduğunuzdan şüpheleniyorsanız
• Bir yakınınız suç mağduruysa
• Bir suça tanık olduysanız
• Deneyiminizle ilgili konuşmak ve/veya 

pratik tavsiyeler almak istiyorsanız
• Müşterinizi destekleme konusunda tavsiye 

ihtiyacı olan bir uzmansanız

RIKU ayrıca istismar ve insan kaçakçılığı  
mağdurları için de hizmetler sunmaktadır   
• Birisi (örneğin bir akrabanız, işvereniniz, eşiniz) ha-
reketlerinizi veya diğer insanlarla iletişiminizi kontrol 
ediyor mu? • Size Finlandiya’ya gelerek birine borçlan-
dığınız söylendi mi? • İşvereninizle aynı fikirde olmadı-
ğınız takdirde başınıza veya yakınlarınızın başına kötü 
bir şeyler geleceğinden korkuyor musunuz? • Ücret al-
madan veya yaşamınızı sürdürmek için gerekli masraf-
ları karşılayamayacak kadar az ücret alarak mı çalışıyor-
sunuz? • Gerçekte aldığınızdan daha yüksek bir maaş 
sözüyle mi işe başladınız? • Neredeyse her gün 10 sa-
atten fazla çalışmanız mı gerekiyor? • Şu an yapmak 
zorunda kaldığınızdan farklı bir iş sözü almış mıydınız? 
• Herhangi birisi size Finlandiya’dan sınırdışı edileceği-
nizi ya da oturum izninizi  kaybedeceğinizi söyledi mi? 
• Birisi suç unsuru taşıyan veya yapmak istemediğiniz 
şeyleri yapmanız için size baskı mı yapıyor? • Durumu-
nuz hakkında konuşmaktan korkuyor musunuz?

Siz veya tanıdığınız başka biri yukarıdakilerden birini 
ya da birden fazlasını yaşadıysa en yakın RIKU ofisiyle 
iletişime geçin veya help@riku.fi adresine e-posta 
gönderin. Tüm aramalar ve e-postalar gizli tutulacak, 
izniniz olmadan hiç kimseye iletilmeyecektir.

Finlandiya Mağdur Destek Birliği 
(RIKU) suç mağdurlarına, bu kişi-
lerin yakınlarına ve suça tanıklık 
etmiş kişilere destek sunar

TELEFON ÇEVRİMİÇİ YÜZ YÜZE 

RIKU bir devlet kuruluşu 
değil, siyasi veya dini 
bağları bulunmayan bir 
STK’dır. RIKU, suç mağdur-
larını gizliliğe önem vererek 
destekler. Bilgileriniz, 
izniniz olmadan kimseyle 
paylaşılmaz.

TURKKI



Ulusal Yardım Hattı 
(çoğunlukla Fince) 
116006 
(Pzt-Sal 13:00 – 21:00 ve Çar-Cum 
17:00 – 21:00) arası

Yasal Danışma Yardım Hattı 
(Fince) 0800-161177 
(Pzt-Per 17:00 – 19:00 arası)

RIKU Ofisleri 
Finlandiya’daki ofislerimiz, destek 
ve danışmanlık hizmetleri sun-
maktadır. www.riku.fi adresinden 
iletişim bilgilerine göz atabilirsiniz.

RIKUchat, gerçek zamanlı olarak soru 
sorabileceğiniz (çoğunlukla Fince) bir 
sohbet hizmetidir. Anonim kalmayı 
tercih edebilirsiniz. Sohbeti www.
riku.fi adresinde bulabilirsiniz.

RIKU web sitesi, RIKU ve yasal süreçler 
hakkında daha fazla bilgi sağlar. 20 
farklı dilde temel bilgi sunulmaktadır.

RIKU’nun Finlandiya’daki ofislerinde, 
suç mağdurlarına ve suç tanıklarına 
ücretsiz olarak destek sunulmak-

tadır. Her zaman gizliliğe sıkı şekilde bağlı 
olan güvenilir bir tercüman kullanabiliriz. Size 
en yakın ofisin iletişim bilgilerini RIKU web 
sitesinde bulabilirsiniz.

Ofisimiz aracılığıyla, sizinle gizliliğe 
önem vererek görüşecek bir destek 
görevlisi de talep edebilirsiniz. Destek 

görevlisi sizi dinleyerek size pratik tavsiyeler 
verebilir ve buna ek olarak sizinle karakola 
veya mahkemeye gelebilir.

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit
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