
43. N Kolay İstanbul Maratonu Yaklaşıyor!

Adımlarınzı sporun birleştirici gücü ile eğitim bursuna
dönüştürüyoruz!  

Counting Down to the 43th N Kolay Istanbul
Marathon!

Turn your steps into educational scholarships with
the unifying power of athletics!

SEV Ailesi'nin Değerli Üyesi,
 
43. N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl 7 Kasım'da
sınırlı katılım ile gerçekleşecek. Önceki
maratonlardan farklı olarak koşu ile beraber paten
kategorisi de maratona dahil!
 

Sanal Koşu Son Kayıt: 4 Ekim 
Fiziksel Maraton Son Kayıt: 15 Ekim

Dear Member of the SEV Family,
 
This year, the 43rd annual N Kolay Istanbul
Marathon will be held on November 7th with a limited
capacity. This year, “inline skating” has been added
to the categories!
 
 
Deadline for Virtual Run: October 4th
Deadline for Physical Marathon: October 15th

Önemli Bilgilendirme: Pandemi önlemleri gereğince 7 Kasım

tarihinde gerçekleşecek fiziki maraton sınırlı katılım ile

gerçekleştirilecektir. T.C. İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih

ve 13441 sayılı genelgesi ile, 6 Eylül Pazartesi gününden

itibaren vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere

katılımlarında son 48 saatte yapılan PCR testi zorunlu hale

getirilmiştir. Etkinlik günü; aşı kartı veya son 48 saat içerisinde

yapılmış PCR test sonucu beyan etmeyen sporcu, seyirci ve

gönüllüler etkinlik alanına alınmayacaktır.

Important Note: As required by the pandemic measures,

the physical marathon to be held on November 7 will have

limited participation. As per the circular by the Ministry of the

Interior dated 20.08.2021 #13441, a PCR test performed

within 48 hours of the event is required for participation at all

large-scale group activities as of Monday, September 6th. Any

athletes, spectators, or volunteers who do not present a

vaccination card or the result of a PCR test performed in 48

hours of the event will not be admitted to the venue.

Maraton Kategorileri Neler? 

Nasıl Katılabilirsiniz?
What are the Marathon Categories? How Can
You Join?

Katılmak için İstanbul Maratonu resmi internet
sitesi (https://maraton.istanbul) üzerinden
dilediğiniz kategoriye kaydınızı
yaptırabilirsiniz.
Etkinlik ile ilgili detaylar kayıt olurken
kullandığınız e-mail adresinize İstanbul
Maratonu tarafından gönderilecektir.
Sanal koşuda yer alacaksanız koşu tarihinde
Sweater uygulamasını açarak açık havada,
parkurunuzu kendiniz belirleyerek, dilediğiniz
yerde koşabilirsiniz. 
Sanal koşuda, yürüyüş bandı üzerinde yapılan
koşuların geçersiz sayılacağını belirtmek
isteriz.
Kulüp adınızı SEVCONNECT olarak giriniz.
Böylece maraton listesinden katılımcıları takip
edebiliriz.
Kaydınızı tamamladıktan sonra isminizi, hangi
kurumumuzdan katıldığınızı ve iletişim
bilgilerinizi iletisim@sev.org.tr'ye gönderiniz.
Bu sayede SEVCONNECT takımı ile
iletişimimizi sürdürebiliriz.

      Detaylar için lütfen tıklayın.

      Kayıt için lütfen tıklayın.
 

You can register for the event in the category
you prefer on the official website of the
Istanbul Marathon (https://maraton.istanbul).
Details about the event will be sent to the  
e-mail address you use when registering. 
If you are going to take part in the Virtual Run,
just open the Sweater application before you
start your run on the given date, run in open
air and choose your own track. 
Please note that running on a treadmill will not
be an accepted as a form of participation in
the Virtual Run.
Enter your club name as SEVCONNECT so
we can follow our participants in the marathon
list.
After completing your registration, please send
your name, your institution, and your contact
information to iletisim@sev.org.tr so that we
stay connected with the SEVCONNECT
team. 

      Please click for details.

      Please click for registration.

Öğrencilere Nasıl Destek Olabilirsiniz? How Can You Help Students?

Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bağışçılarımızın da
desteği ile eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz ve
her 5 öğrenciden 1'inin burslu okumasını sağlıyoruz.
Sizler de 43. N Kolay İstanbul Maratonu'na katılarak
adımlarınızı desteğe çevirebilir, burs fonumuz ile ilgili
farkındalık yaratabilirsiniz.
 
 
Geleceği kuracak gençlerimizin yetişmesi, çağdaş
eğitimin başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere
ulaşması için katkıda bulunmak için sosyal medya
üzerinden bağış çağrısı yapmanız yeterli. Bağış
çağrısı yapacağınıza dair bilgiyi iletisim@sev.org.tr
adresinden bizimle paylaşmanız durumunda sosyal
medya üzerinden çağrı yaparken kullanacağınız
hazır metni sizinle e-mail üzerinden paylaşacağız.

At the Health and Education Foundation, we are
working to provide equal opportunities in education
with contributions from benefactors to ensure that
one out of every five students receives a scholarship.
Participating in the 43rd N Kolay Istanbul Marathon,
you can turn every step you take into support for our
students by helping to raise awareness of our
scholarship fund.
 
 
All you need to do is call for donations via social
media. This simple act will contribute to the
development of high-achieving students who will
shape the future, giving them access to a better
education. Email us at iletisim@sev.org.tr and we will
send you the text to share on social media.

Bağış sitemizi incelemek için lütfen tıklayın. 
  
SEV, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan bir vakıftır.
SEV’e yapılan bağış ve yardımların toplamı, o yıla ait kurum
kazancının %5’ine kadarki kısmının kurumlar vergisi
matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir. 

Please click here to visit our website for donations. 
  
SEV is a tax-exempt foundation pursuant to a Council of
Ministers decree. The sum of donations and grants extended
to SEV can be deducted from taxable corporate base income
up to a maximum amount of 5% of a company’s total income
for the corresponding fiscal period, provided that the total
donation amount is indicated separately in the corporate tax
return.
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