


Kırmızı Kurdele İstanbul (KKİ) Kimdir? KKİ #kanittemelliaktivizm yaklaşımı ve #hivhakkindahersey mottosuyla, güncel 

ve güvenilir HIV bilgisini Türkçeye kazandırmak gayesiyle 2016 yılında kurulmuş, çok kısa bir sürede aylık yaklaşık 

160.000 ziyaretle Türkiye’de en çok ziyaret edilen güvenilir HIV kaynağı websitesini Türkçeye kazandırmıştır. 

Toplumun her kesiminden ayda ortalama 2500 sorunun cevaplandığı Online HIV Danışmanlığı platformunu Türkiye’de ilk 

kez uygulayan Kırmızı Kurdele İstanbul, Türkiye’nin HIV alanında çalışan lider, dijital sivil toplum kuruluşudur.  

 

Kırmızı Kurdele İstanbul, Türkiye’de ilk kez yapılan yaratıcı işler ve temalı etkinliklerle  adını küresel seviyede de duyurmuştur. 

KKİ’nin kurucusu, aktivist Arda Karapınar 2017 yılında Avrupa’nın önemli onur haftalarından biri olan Belçika-Antwerp Onur 

Haftasının açılış konumasını yapmış, 2018 yılında ABD hükümeti tarafından, CDC, Atlanta NIH ve aralarında San 

Francisco-LA, Sacramento, Washington ve New York’un da bulunduğu yedi ayrı eyaletteki ilgili STK’larla bir araya 

gelmek ve yerel deneyimlerini paylaşmak üzere ABD’ye davet edilmiştir. 

Bunların yanı sıra Kırmızı Kurdele İstanbul 2019 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye’nin en başarıılı 11 

STK’la biri seçilerek, Parlamentoda gerçekleşen Türkiye’nin Yüzleri sergisinde yer almıştır. Arda Karapınar’ın 

Türkiye’deki HIV olgusunu anlattığı konuşma Avrupa Parlamentosu çatısı altında Türkiye’nin HIV ile mücadele tarihinde 

bu süreci anlatan ilk konuşma olarak kayıtlara geçmiştir. 

Arda Karapınar’ın Avrupa Parlamentosundaki konuşması: bit.ly/rriepspeech 

Kırmızı Kurdele İstanbul’un AP Milletvekili Miltiadis KYRKOS ile röportajı: bit.ly/rriep 

Kırmızı Kurdele İstanbul hakkında detaylı bilgi için: www.kirmizikurdele.org/kirmizi-kurdele-istanbul-hakkinda 

Bazı projeler/çalışmalar hakkında kısa bilgiler: 

#HIVbilgisi sağlayıcılığı: www.kirmizikurdele.org ve www.hivhakkindahersey.org  ayda ortalama 160.000 ziyaretle 

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve güvenilir HIV bilgisi kaynağıdır. www.kirmizikurdele.org/hiv-bilgisi 

#OnlineHIVDanışmanlığı: Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk kez HIV ile yaşayan ve yaşamayan 

tüm bireyler için anlık ve anonim bir şekilde HIV ile ilgili sorularına cevap bulduğu çevrimiçi danışmanlık konsepti. 

www.kirmizikurdele.org/ohd 

Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan:  Kırmızı Kurdele İstanbul, New York merkezli Prevention Access Campaign 

tarafından başlatılan B=B Kampanyası’nın küresel seviyede ilk imzacılarından biri, uluslararası sözcüsü ve Türkiye’deki resmi 

yerel temsilcisidir. www.kirmizikurdele.org/besittirb 

#HIVSöyleşileri / Kırmızı Kurdele Söyleşileri: Kırmızı Kurdele İstanbul, özel şirketler, üniversiteler ve diğer kuruluşlarlar, 

açık ve kapalı oturumlar halinde söyleşiler düzenleyip, HIV hakkında farkındalık yaratıcıçalışmalar yürütmektedir. 

www.kirmizikurdele.org/hiv-soylesileri 

Pozitif Akademi: Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, Türkiye’nin tanınmış enfeksiyon hastalıklarıaktivistlerinin eğitmen 

olarak yer aldığı, EATG’nin teknik desteğiyle Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından yürütülen, 3 modüllü, 9 ay süren akademik 

ve tıbbi eğitim programı. 

Kırmızı Kurdele Haftası / Türkiye Dünya AIDS Günü ortak bildirisi: Dünya AIDS Günü’nün anmak ve kutlamak adına, 1 

hafta süren yeni nesil aktivizim konsepti. www.hivcokdegisti.org 

 

Red Ribbon Party/Red Ribbon Gala: 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde, Istanbul’un da aralarında yer aldığı Avrupa’nın 

birçok şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen bir kutlama partisi konsepti. bit.ly/rrigala 

Uluslararası, üst düzey konferans katılımları: Kuruluşundan bu yana Kırmızı Kurdele İstanbul yerel temsilci olarak, 

aralarında IAS Konferansları, EACS, PrEP in Europe, Glasgow HIV İlaç Konferansı’nın da bulunduğu birçok farklı konferansa 

katılmış ve bir çoğunda da oturumlarda konuşmacı olarak yer almış, Türkiye adına sunumlar yapmıştır. 

EACS2019’dan örnek: youtu.be/jZMUrw5Ar04 

AIDS2018 Amsterdam Konferansı yürüyüşü: ‘’Herhangi bir Dünya AIDS konferansında, Türkiyeli bir Sivil Toplum 

Kuruluşunun ana düzenleyicilerinden biri olduğu ilk uluslararası etkinlik olması bakımından bir ilk!’’ 

 

2018 yılında IAS Dünya AIDS Konferansının açılış etkinliği olarak Amsterdam’da, HIV Vereeniging (Hollanda), Prevention 

Access Campaign (Amerika) ve Kırmızı Kurdele İstanbul’un (Türkiye) liderliğinde 25 ülkeden STK’nın katıldığı yürüyüş 

etkinliği.  Yürüyüş tanıtım videosu; youtu.be/m2DxNkjrp4g 
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