


Bu uğurlama bize uğur getirsin.♥😍😇�� 

��� #bizbiriz

yasemin.adar

marasliifatma

Çok teşekkür ederim ❤😭
edatugsuz

@yaseminanagoz ablam kalbim seninle 🙌
hamzaeser26

Sizin güzel yürekleriniz, desteğiniz, dualarınız olmasa... 
ağlattınız bizleri 😇❤ #UĞURLUUĞURLAMA
 #BASTIRINKIZLAR @ingturkiye 

eda_tugsuz

#UğurluUğurlama için destek mesajım: Tokyo 2020’de 
başarılı olacağınıza hiç şüphe yok. Maça çıkınca 
yer yerinden oynar, sizin gücünüz dünya kadar! 
#BastırınKızlar �

ademerdem12

pelinonal

Size inancımız tam� yolunuz açık olsun, 
haydii #bastırınkızlar 💫 #UğurluUğurlama



Bu aralar brief'lerle yattık, fikirlerle kalktık. Yoğun ve 
keyifli bir sürecin sonunda ING için hazırladığımız 
olimpiyat filmimiz yayında. Sporcularımızın boynunda 
senin de mesajın olsun istiyorsan, işte sana 
#UğurluUğurlama 🥇 #Tribal #BastırınKızlar 

Yolunuz açık olsun
nebahatgokgoz

ailedeiletisim

zekiye__alkan

Çok ama çok teşekkür ederiz Ailem ve Kendi adıma 
🤗🤗👍 @ingturkiye

ArapogluSerap

huseyinrose

Beyin_Salatasi

Tüm sporcularımızın yolu açık olsun 🤗 yanındayız 
@ecemguzelyelken ❤ çok çalıştın, hak ettin ������

Kalbim Tokyo'da, sizlerle...
 @berilbocekler 🍀❤❤❤❤
 #UğurluUğurlama

Haydi şampiyon "#$%&'
 @ArapogluSerap 
  #UğurluUğurlama  #tokyo  #TokyoOlympics



Tüm sporcularımıza başarılar dilerim. @ecemguzelyelken 
kalbimiz ,dualarımız seninle herzamanki gibi sana olan 
inancımız tam.❤💫🏅🏆,

@ArapogluSerap @ingturkiye #Uğurluuğurlama 
Başarılar dilerim.  #Bastırınkızlar -./01

nmtunax

enis__ay

eliiffayyy

İşte şimdi üstümüze madalyalar yağsa, başarılarınız 
hepimize ilaç gibi gelir🏆🥇  Yolunuz açık olsun, 
kalplerimiz ve enerjimiz Olimpik Kızlarla🧡

imira3301

istanbul1234

water2msg

OlgunGZDOK

Bütün alkışlar size👏❤ #UğurluUğurlama #BastırınKızlar

#UğurluUğurlama için destek mesajım:şansınız bol olsun

#UğurluUğurlama için destek mesajım:
ALLAH yardımcınız olsun, Başarılar diliyorum 
Tüm TÜRKİYE sizinle678🤲🤗

RT @NAKOhardy: #UğurluUğurlama için destek mesajım:



Bastırın kızlar...kalbiniz dualarımız sizinle .. 
#uğurluuğurlama

RT @huseyinrose: Haydi şampiyon :;<=>?
 @ArapogluSerap 
 #UğurluUğurlama  #tokyo   #TokyoOlympics

RTüm sporcularımızın yolu açık olsun.#UgurluUgurlama

#UğurluUğurlama için destek mesajım: sağlıcakla gidin 
başarmış olarak dönün.

Yolunuz açık olsun kızlar 😍 Kendi adıma şimdiden 
yaptıklarınız için teşekkürler ☺

Bastırın kızlar yolunuz açık olsun

Böyle Ailelere Can kurban🧿🧿🧿🙏🙏🙏

lkykrts

xm.e.l.i.k.ex.62

esra1972

onurkucukbozbas

ArapogluSerap

AyhanKa35574721

Nebahat Gokgoz



EF Sporcularımıza destek veren herkes başımızın tacı👑
 Başta sporcu ailelerimizin desteği olmak üzere olimpik 
sporcularımız, bugünlere azimleriyle geldiler ve 
2020 Tokyo Olimpiyatları'na da desteğimizle gidiyorlar!
 
 Siz de destek mesajınızı #UğurluUğurlama etiketi ile 
paylaşın, destek mesajlarınızın yer aldığı olimpiyat 
kolyemiz Tokyo'ya gitsin, madalya yolunda onlara 
uğur getirsin. 🥇 #BastırınKızlar
 
 Spor Derneği
 Basın ve Medya Kurulu
 www.spordernegi.org.tr
 #SporDernegi #TeamTürkiye #Olimpiyat 
#INGTürkiye Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ING Türkiye

@ingturkiye Olimpiyatlara katılmanın ne kadar zor 
olduğunu biliyoruz, siz bunu başaran gönlümüzün 
şampiyonlarısınız. Madalya yolunda da elinizden
geleni yapacağınıza eminiz. Başarılar dileriz I🙏 
#UğurluUğurlama

Spor Derneği

Gulfemkocaoglu



24 Temmuz’da başlayacak olimpiyat oyunlarında bütün 
sporcularımıza başarılar diliyoruz. 
 
Geldikleri nokta, çok uzun yıllar kendilerinin, ailelerinin, 
teknik ekiplerinin, sevenlerinin emeğinin ürünü. 
Bu zahmetli yıllarda millet olarak bir vefasızlığımız oldu ise
kendi namımıza özür diliyoruz. 
 
 Olimpiyat meşalesinin ardından yürümek her sporcuya
nasip olmaz, Tokyo’da bayrağımızı göğsünde gururla 
taşıyacak tüm sporcularımızla biz de gurur duyuyoruz. 
 
 Ve kadın sporcularımız…
 İşleri hep bir adım daha zor oldu; bu gerçeğin değişmesi 
ümidi ve sonsuz destekle diyoruz ki #bastırınkızlar 
 #UğurluUğurlama size uğur getirsin

Siz verdiğiniz emek ile hepimizin gururusunuz, 
inşallah altın madalyalarla da döneceksiniz. 
Ancak hiçbir şey alamasanız bile gönlümüzde 
hep birincisiniz. Uğurlar olsun❤
 #uğurluuğurlama

trbzngonulluler

ulgones



LM Sporcularımıza destek veren herkes başımızın tacı👑
 Başta sporcu ailelerimizin desteği olmak üzere olimpik 
sporcularımız, bugünlere azimleriyle geldiler ve 
2020 Tokyo Olimpiyatları'na da desteğimizle gidiyorlar!
 
 Siz de destek mesajınızı #UğurluUğurlama etiketi ile 
paylaşın, destek mesajlarınızın yer aldığı olimpiyat
kolyemiz Tokyo'ya gitsin, madalya yolunda onlara
uğur getirsin. 🥇 #BastırınKızlar
 
 Spor Derneği
 Basın ve Medya Kurulu
 www.spordernegi.org.tr
 #SporDernegi #TeamTürkiye #Olimpiyat #INGTürkiye 
@tmok_olimpiyat @ingturkiye

Tokyo, madalya yolunda başarılar. Bayrağımızı 
dalgalandırın hayırlısıyla gelin #ugurluuğurlama

#UğurluUğurlama için destek mesajım: Başarı, emeğin 
gözyaşlarına karışmış halidir 🧡🧡🧡

RT @enderturk79: #UğurluUğurlama için destek mesajım: 
Başarı, emeğin gözyaşlarına karışmış halidir 🧡🧡🧡

spordernegi2015

dilaydinc_

enderturk79

dranesthesiaa



ezomola

ssevgidagdeviren

gizem.horall

selin.collu

cerenn_st

yarenderyadere

htb_aydemir

duygupsn

Helal olsun size! Gözlerim dolu dolu izledim 😍 
#UğurluUğurlama #bastırınkızlar 🧡🌟R

Tüylerim diken diken oldu.

#UğurluUğurlama 🥰🧿🍀🙏

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar 🧡💪

#UğurluUğurlama #bastırınkızlar 💗

#UğurluUğurlama Alkışlarımız sizlerle

#UğurluUğurlama ❤

Tüm sporcularımıza can-ı yürekten başarılar diliyorum. 
Sizlerle ve sizlere destek olan ailelerinizle gurur 
duyuyorum kendi adıma. Bastırın kızlar XYZ🥇🏅🏆 
#uğurluuğurlama 🙋🌸🍀 🧿🧿🧿



deryavsarr

ceylntrn

sardogantetik

eylul.sibell

maviliruhum

#uğurluUğurlama #bastırın kızlar SİZ KIZSINIZ YAPARSINIZ 
`🤍

Aklımız, kalbimiz sizinle❤ yolunuz açık olsun 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar b

#uğurluuğurlama yolunuz açık olsun🙏

#uğurluUğurlama #bastırınkızlar SİZ KIZSINIZ YAPARSINIZ. 
d🤍

@edatuğsuz Erzurum’un kazandırdığı güzel kııız 
başarıların daim olsun 🧿❣ 

#uğurluuğurlama yolunuz açık olsun❤

Gözlerim dolu dolu büyük bir gururla izledim. Yolunuz açık 
olsun kızlar, kalbimiz sizinle 🌼💛 #uğurluuğurlama

DeryAvsar

zelihakaya1940



asli.a.oktay

chimen_k

esntnkrdmn

deftun_

easlan26

ucelucel

Tüylerim diken diken gözlerim dolu dolu 🥰 Bütün Türkiye 
kalben yanınızda #UğurluUğurlama#bastırınkızlar

Kivilcimlar olarak gidin, alevler olarak geri donun ❤ 
Atam'in cok sevdigim bir sozu, sizinle gurur duyuyordur, 
sizinle gurur duyuyoruz❤ #uğurluuğurlama 
#bastirinkizlar

Yolunuz açık olsun ❤ Bayrağımızı dalgalandırınl🙏

Yolunuz açık olsun.
 #UğurluUğurlama

👏👏👏#bastırınkızlar #uğurluuğurlama ❤kalbimiz sizinle 
birer 🌟 yıldız olarak parlayın...

Bastırın kızlar yolunuz açık olsun💪💪#bastırınkızlar

Kendi kızlarım gibi ağlayarak izledim. Doğurana, 
inanana, destek olana helal olsun 🙌

hulyatasoyy



elnur.sebin3

feraharsali

ozgealabayam

onelife_happiness

neseli_atolye

denizcobanogluuu

kommtuerkischkochen_

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar ❤❤❤❤

Yolunuz açık olsun

Bravooooooo. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Yolunuz açık olsum. 
Şimdiden gurur duydum herbirinizle! ❤❤❤❤❤

#uğurluuğurlama gurur duyuyorum yolunuz açık olsun 
#bastırınkızlar 👏👏👏

👏👏👏👏👏
 Helal olsun size kızlar!👏👏👏

#uğurluuğurlama kızlar dualarımız sizinle🙏🙏

#UğurluUğurlama 👏 kalbimiz,aklımız sizinle 💫💫

Finalde Türk sporcu (ŞAMPİYON) #BastırınKızlar 
#UğurluUğurlama

ggamzesimsekk



melek220318

erkanhanife

aysemunar

ch4nife

burcunurcetin

ayten_cnd

Harika 👏👏👏👏👏❤

ingturkiye Ailesine Bu güzel sürpriz için çok teşekkür 
ediyorum...👍👏🤗 
 
 #uğurluuğurlama  #bastırınkızlar 🥇🏆¤

Gururumuzsunuz canlar, başarılarınız daim olsun her 
zaman yanızdayız 💗🧿💗👏👏👏

Evet Zor ama İmkansız Değil, Başarabilirsiniz 
!#uğurluuğurlama

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar 🤗🌺

Yolunuz açık olsun ❤

#UğurluUğurlama kalbimiz,aklımız, dualarımız sizinle 
#bastırınkızlar 💪💪👏👏👏

serapozcelikarapoglu



mukerremkucuk

mukerremkucuk

ozlemborowiec

esscantavebujiteri

ayseakyurekli

guld.toprak

damla_onerr8

#uğurluuğurlama yolunuz açık şansınız bol olsun kızlar👏👏

#UğurluUğurlama 👏💪💪

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar kalbimiz sizinle yolunuz 
açik olsun gururumuzsunuz ·💪💪💪

Gururumuzsunuz #bastırınkızlar ❤

#UğurluUğurlama yolunuz açık olsun kızlar ,Allah 
yardımcınız olsun❤❤❤❤

#UğurluUğurlama için destek mesajım: Elinizden geleni 
yapın. Zafer inananlar için kolaydır.

#UğurluUğurlama gözler dolu doluÀ❤ Sayenizde güçlü 
hissediyoruz hadi kızlar Â❤🌸

🧿yolunuz açık olsun 🧿

NiyaziSele



ssedademirkol

dolibom

emel.c.cabuk

sltnkksy

💪💪 guclisunuz ve buna hayranım

Böyle güzel şeylerle yaşamak istiyoruz... #UğurluUğurlama

Yolunuz açık,madalyalarınız bol olsun.Ç 
#UğurluUğurlama

Size güvenimiz tamÈ Madalyaları almadan gelmek yok
🤍É 
 #Bastırınkızlar  #UğurluUğurlama 

Mükemmelsiniz,ağlattınız, kızlarımızın başarılarına şahit 
olalım HEP 👏👏👏👏

Kızlarımız el ele , türk bayrağı göklere ❤ #UğurluUğurlama

❤❤❤ tüm kalbimizleÒÓ gurur duyuyoruz 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar #türkiye Ô

amanefendimsizmigeldiniz

Lale_Clk

CerenDuldull



@gnltyldz yalnız reklam çok dokunaklı ve etkileyici olmuş 👍 
ajanslarını tebrik etmek lazım gerçekten Ö×Ø 
#uğurluuğurlama

kalbimiz sizinle kızlaaar ağlattınız hepimizi 😍😍😍❤

Yolunuz açık olsun kalbimiz sizlerle ❤❤

#UğurluUğurlama yolunuz açık , madalyalarınız bol olsun
🥇🥇🥇🥇🥇 gururmuzsunuz🧿

Nedense bizim ülkemizde Spor denince akla sadece futbol 
geliyor bu kahramanlar göz ardı ediliyor işin acı kısmı o 
kadar değere futbol da başarılı olsalar keşke

Yolunuz açık olsun kalbimiz sizinle birlikte ❤👏👏👏👏

Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun éêë 
#UğurluUğurlama #bastırınkızlar ì 

mtnyldz1

tugbanarinnn

aysusahin46_

_penelopmorningstar_

perizegur

nesuludag

zeynepdemirc61



RT @Gulfemkocaoglu: @ingturkiye Olimpiyatlara 
katılmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, siz bunu 
başaran gönlümüzün şampiyonlarısınız. Madalya yolunda 
da elinizden geleni yapacağınıza eminiz. Başarılar dileriz 
í🙏 #UğurluUğurlama

#UğurluUğurlama gururla.. 

#UğurluUğurlama şansınız bol olsun❤❤

BAŞARILAR 🔥🔥🔥🔥🙌❤❤❤

Başarılar kızlar♥

sademcim

mankinimini

sengul.guler78

muratglsnn

cigdemerpekkk

Her şeyi başarırsınız siz #UğurluUğurlama
betulac.r

👏👏👏#UğurluUğurlama
aayeltu

#helalolsun canlarım size siz herşeyin üstesinden 
gelirsiniz...#bastırınkızlar #uğurluuğurlama ❤

kumru_wd



#UğurluUğurlama Yüreğimiz Sizinle💚💛💙

mriaylmz

eliftn12

s3rp3

hendadneh

tuana_tuana35

emosun.alemi

karate artik olimpiyatlarda bastirin kizlar�🫀 

missowlcat

Gururla izliyoruz sizi başarılarınız daim olsun🍀 
#UğurluUğurlama

Siz bizleri onurlandırıyorsunuz kızlarım madalyalı 
madalyasız👏👏❤❤

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar teriniz ve 
özverinizle gurur duyuyoruz💪

#UğurluUğurlama Gönlümüz de gücümüz de sizinle 
❤🙂🙂🙂 

Kalbimiz dualarimiz sizinle #bastırınkızlar 
💪🥰😘❤🤲🤲🤲izlerken gözlerim doldu tanımadan 
sevmek gurur duymak bu olsa gerek😪🌺💞 



#uğurluuğurlama 👏👏👏❤❤❤
emosun.alemi

Cansiniz can yaninizdayiz👏👏
buketsoylemez

Başarılar dilerim dualarımız sizinle

esabil_kaya

Gerçekten gurur duyuyorum çabalarıyla #uğurluuğurlama

sayragulsismanlar

#uğurluuğurlama tüm kalbimiz sizinle kızlar❤
zynpabaci

#uğurluuğurlama hepinizle ama hepinizle gurur 
duyuyoruz. Ülkemizi atamızın söylediği “çağdaş uygarlık 
seviyesine” taşıyacak olan kanatlar sizde. Kadın erkek tüm 
sporcularımıza başarılar diliyorum yüreğimiz sizinle

sevalllunall

@serapozcelikarapoglu canimizsin 
insallah yolun hep acik olur 🤲🏼🤲🏼❤❤ 

suheylavcitekin



Kendi kızım için hayalim yolunuz açık olsun dualarımız sizle 
hep #bastırınkızlar siz bizim için hep 🥇🎉🎉🙏👊

@ugurluugurlama# turkiyenin gurur kaynagisiniz❤

Haydiiiiiiiii #bastırınkızlar❤ 

Olimpik kızlarımız bugünlere azimleriyle geldiler, Tokyo'ya 
desteğimizle gidiyorlar. #BastırınKızlar: Sporcularımıza en 
yakışan söz, Atatürk&#39;ün sözü. Cumhuriyet bursuyla 
yurt dışına giden gençlere tam yola çıkmadan önce bir 
notla ilettiği sözdür: Sizi kıvılcımlar olarak uğurluyoruz, 
alevler olarak dönün.

alponder_4

ygmraysin

gulinkanal

#uğurluuğurlama 👏👏

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar #Tokyo2020 
#TokyoOlympics 
�♥��  QT @ArapogluSerap: Çok ama çok teşekkür ederiz 
Ailem ve Kendi adıma 🤗🤗👍 @ingturkiye

aysen8877

dgn.ylz

Elif Berna Kutluata



Sevgili annem ve babam beni spor hayatımda hep 
desteklediniz . Şunu hatırlıyorum okuldan hemen çıkıp 
arabana atlayıp beni antrenmana yetiştirdiğin günleri 
hatırlıyorum. Ben antrenmanda olduğumda kenarda 
kardeşimi çalıştırdığını,
 Elemelerde son 5 kişi kaldığında son 4’ünün ailesini 
çağrıldığında (ben çağrılmadım) maalesef kızlarının 
altyapıyı kazanamadı dediğinde babamın kulak misafiri 
oluyorumda kazanan kim dediğinde “Tuana SuDa” diyip 
mutluluktan havaya uçması ve son 4 yıl içinde her hafta 
hangi kursum olursa olsun farketmeden gelmeleri ve en 
önemlisi anneme “bu kızdan birşey olmaz “dediklerinde 
annemin sürekli beni çalıştırması jimnastik , tenis, yüzme, 
kano, basketbol, futbol, kayak, kaligrafi, robotik, bütün 
alanlarda benim özgünlüğümü bulmaya çalışması 
sayesinde buralardayım. Beni antrenman sonuna kadar 
bekleyip izleyen, maçta “hadi be Tuana at şu topu“
 diye bağırması, anne manga okumak istiyorum 
dediğimde “en iyisini alırım“ demesi ve en mutsuz olduğum 
zamanlarda beni teselli edip bana ışık tutması sayesinde 
burdayım . Teşekkürler annem.. Teşekkürler babam.. 
#uğurluuğurlama

Gözlerim dolu dolu izledim 👏❤
 #UğurluUğurlama 

tusuda1123_yt

SongulDoganGer



#uğuluuğurlama 👏

Sizler çok kıymetlisiniz ,inanıyorum şimdiden benim 
yüreğimde şampiyonsunuz 🤩Sizi bugünlere yetiştiren 
güzel ailelerinize ve antrenörlerinize sonsuz teşekkürler🙏
Yolunuz açık başarılarınız daim olsun🙏❤ #uğurluuğurlama 
#bastirinkizlar

_rebirthh

#uğurlu Uğurlama
zelihakaya3487

Gurur duydum duygulandım 👏 yolunuz açık olsun ugurla 
gidin ugurla gelin %

Ayağınıza taş değmesin kızlar ❤ kıvılcım gibi sessiz sakin 
gittiniz; alev olarak dönün inşallah. Allah yolunuzu, bahtınızı 
açık etsin.

bsracuvalc

cehennet___

#UğurluUğurlama ❤💪
handetnvr

👏👏👏 helal olsun
tugrayamankorkmaz

di_dosh



Hadi kızlarım 🙌
deryanin_dunyasii

@yasemin.adar 💪💪💪
hakanhatipoglu

İnancımız tam! 💪💪#uğurluuğurlama #bastırınkızlar
fadimedinc4

Biz herşeyi başarabiliriz
beyzanuruysall10

İnancımız,kalbimiz,dualarımız sizlerle..başarılar,şans sizlerle 
olsun..#bastırınkızlar #UğurluUğurlama

İnandığınız her şeyi başarabilirsiniz! Kalbimiz sizlerle💜 
#bastırınkızlar #uğurluuğurlama

RT @CerenDuldull: Size güvenimiz tam3 Madalyaları 
almadan gelmek yok🤍4 
 #Bastırınkızlar #UğurluUğurlama 

anilaltann

havvanurg_

Tokyo’da tüm dünyaya Türk kadının gücünü 
göstereceğinizden eminiz 💪

hakanhatipoglu

AyeglAk58631832



Sizinle gurur duyuyoruz kalbiniz sizinle
sibelgungor_4141

İnancımız sonsuz, başarılarınız benzersiz olsun. Dualarımız 
sizinle! #uğurluuğurlama #bastırınkızlar 💪🧿🤩

Uzun zamandır Türk Milleti olarak başımıza gelen en güzel 
şey bu bence 👏👏👏👏 Şimdiden tebrikler Bu gurur 
hepimize yeter 💪 #bastırınkızlar #uğurluuğurlama 🙌🙌

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar Siz isterseniz her şeyi 
başarırsınız! Daima kalbinizde, daima yanınızdayız! İyi ki 
hep sizinle...

Kalbimiz sizinle inanarak gittiğiniz yolda madalya ile 
geleceksiniz #bastırnkızlar #UğurluUğurlama

Kalbimiz sizlerle. Yolunuz açık olsun. #uğurluuğurlama 
#bastırınkızlar

@yuzmeidmanyurdu >?

i.sennnn

iklimkiper

sunkaratas

nihalbekdemir

belizsen

sudenurexo



Bir sporcu olarak, ING Türkiye, sporda cinsiyet eşitliği adına 
olan çabalarını destekliyorum. ING Türkiye uzun zamandır 
olimpiyat yolunda mücadele eden 9 kadın sporcuyu 
destekliyor. Ve bu yıl o sporcular Tokyo Olimpiyatları’nda 
ülkemizi temsil edecekler@ Yarışmalardaki mücadeleleri 
boyunca sizlerin desteğini sporcularımızın hissetmeleri için 
onlara özel hazırlanan kolyelerde destek mesajlarınız 
toplanıyor. Story’de verdiğim linke giderek siz de destek 
mesajınızı #UğurluUğurlama hashtag’iyle yorumlara 
yazabilirsiniz. Ve onların hikayelerinin anlatıldığı duygusal 
filmi kaydırarak izleyebilirsinizA
 
 #UğurluUğurlama #BastırınKızlar #İşbirliği @ingturkiye

Ne olursa olsun siz çok güzelsiniz Allah yolunuzu açık etsin 
başarı sizinle olsun 😊🌹#uğurluuğurlama

Şu zamanda gerçekten çok doğru ve mükemmel işbirliği 👏 
(ayrıca konu spor ve sporcu olunca Belizle işbirliği 
yapılmasını çok doğru biliyorum çünkü herkes bildiği işi 
yapsın)

belizsen

gmznuryy

eksifatos_



"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur." M.K. ATATÜRK 
 
 Tokyoda Türk Kızları E 
 Dualarımız sizinle 🧚♀
 
 #Tokyo2020  #ugurluugurlama

Her zaman olduğu gibi şans ve başarı sizinle olsun kızlar ♥ 
size güvenimiz tamF  yolunuz açık olsun G 
#UğurluUğurlama #BastırınKızlar

Ne kadar güzel düşünmüşler ve senin de bu işe aracı olman 
ayrı bir güzellik 💙💙💙💙

#UğurluUğurlama Dalgalandırın Bayrağımızı, şan ve 
şerefle...❇🏆

Canı gönülden sizi destekliyoruz bastırın kizlar ❤

Kızlar süpersiniz 😻😻😻😻😻😻

belizsen

hazalburcuu

beautede_chat

themrvgl

pdfeyza

csakkcemal



Kalbimiz sizinle 🧡#UğurluUğurlama #bastırınkızlar O

Harikaaa😍 Her daim yanındayızz❤

gamze_ercel

hafize.altun1

Helal size kızlar bastırın ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
themrvgl

dualarımız sizinle🙏 #uğurluuğurlama

Kızlarr kalbimiz sizinle.Şans sizinnnle olsun 💪 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

Her daim arkanızdayız♥ #UğurluUğurlama

missfestivall

sslyn.ozlm

hafize.altun1

Tüylerim diken diken 👏 #BastırınKızlar
caneryldrmm

Haydi hayırlısı✨🎉🧡#uğurluuğurlama #bastırınkızlar
zehrakarayell_

Yolunuz açık olsun, kalbimiz sizlerle❤ #bastırınkızlar
ceydaozcannn



Arkanızdayız cesur kızlar 👏 #uğurluuğırlama 
#bastırınkızlar💪

Size hep inandık sonuna kadar da inanıyoruz yolunuz açık 
olsunn❤😍

Kızlar kalbimiz sizinle. Yolunuz açık olsun 💪 #bastırınkızlar 
#uğurluuğurlama

Kalbimiz sizinle yapabileceğinize olan inancımız tam 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

Arkandayız kızlar❤

maidezsy

thesude_n

sslyn.ozlm

linadolino

berrayamii

Arkanızdayız kızlar ❤👏
berrayamii

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar 💙💪
nesibetmlkrn4

Kadın gücü helal olsun k💥 #uğurluuğurlama
fndcvlek



Yolunuz açık olsun dualarımız kalbimiz sizinle #bastırınkızlar 
#uğurluuğurlama 🤍

Size hep inandık her zaman inanıyoruz #kalbimizsizinle 
#bastırınkızlar #uğurluuğurlama

Kalbimiz sizinle😍#uğurluUğurlama

a_1_2_3_4__5

thesude_n

aricanmelisa

Çok gurur çok 🤍

@gamze_ercel DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY KADIN OLMAKSA 
DAHA GÜZELİ TÜRK KADIN OLMAKTIR. Her zaman her daim 
ARKANIZDAYIZ💪🤍🏆 #bastırınkızlar #uğurluuğurlama

Kalbimiz sizinle❤#UğurluUğurlama #bastırınkızlar 💫

Dualarimiz kalbimiz sizinlee yolunuz acik olsun ♥s
#BastirinKizlar

_effppll

iremmnurozturk

yildiz.miyy

eliiff.1.2



İnancımız tam , haydi kızlar siz YAPARSINIZ 
#uğurluuğurlama

yarendogan160

İnancımız tam , tüyler diken diken , haydi kızlar 
BAŞARACAKSINIZ 💪 #uğurluuğurlama #bastırınkızlar

🧡u🌟 #bastırınkızlar #UğurluUğurlama 

Yolunuz açık olsun kalbimiz sizlerle ⭐⭐💪💪 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

👏 Dualarımız sizinle 👍

Kalbimiz aklımız dualarımız sizinle başaramayacağınız şey 
yok }♥#bastırınkızlar

Haydiii en güçlü biziz🔥 gurur dolu hayat ve güç dolu 
#uğurluuğurlama ❤🤟�

yarendogan160

sehertugb

sevim______peker

begumyurukcu

arzu__tasogluu

nursena_aygun



@yasemin.adar sen başarırsın ve sen en en en iyisin 
kalbimiz seninle 🔥❤

arzu__tasogluu

Kadın olarak olimpiyatlardakı kadınları arkasındayım size 
inaiyoruz biz kadınlar her zaman 
güçlüyüz#uğurluuğurlama

Tüylerim diken diken oldu👏 Gözlerim dolu dolu izledim 😍 
Kalbimiz sizinle ❤ #UğurluUğurlama #bastırınkızlar �

� #UğurluUğurlama #bastırınkızlar

q.yegane2008

selvikizil.02

dilankarsikaya

Tüm kalbim sizinle 🥲💙🧿#uğurluuğurlama #bastırınkızlar
kaderrakblk

Asla pes etme❤ #UğurluUğurlama
busekurupinar

heyt be helal olsun 😎
tembelnine23

#uğurluuğurlama Dualarımız sizlerle gurur duyuyoruz. 
Gözlerimiz dolu dolu izledik 👏❤

zeynepbytr10



#UğurluUğurlama #BastırınKızlar helal olsun size! 🧡
imnesliii

Kalbimiz sizinle #bastırınkızlar 💪💪
ceren.tokez

Yolunuz açık olsun kalbimiz ve dualarımız sizlerle 
başaracaksınız ⭐⭐💪💪#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

Aşırı duygulandım 😢😢😍 #UğurluUğurlama 🙌🙌

emineavluklu

neslihansnp

#Bastırınkızlar�🧿♥
ebruubektas_

Kalbimiz sizinle 🤍 #UğurluUğurlama #bastırınkızlar �

Her branşta gücünüzü göstereceğinize inanıyoruz, size 
güveniyoruz. #bastırınkızlar #uğurluuğurlama 🤍💪

immeltemkaya

seherrcan__

Yolunuz açık olsun.Gurur duyuyoruz sizlerle 💪� 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

lotusglass_



Haydi kızlar Kalbimiz sizinle💜 #UğurluUğurlama 
#bastırınkızlar �

Başarılar dilerim 👏👏👏❤

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur #uğurluuğurlama bastırın kızlar 💪🤜🤛

Kalbimiz sizinle ❤#uğurlama #bastırınkızlar 👏👏

Kalbimiz sizinle♥ #bastırınkızlar 💪

Kalbimiz sizinle 

Kalbimiz ve inancımız sizinle🧡 #bastırınkızlar

Yolunuz açık olsun.İnanmal kazanmanın yarısıdır.
Yaparsınız inanıypruz sizlere.Başarılar

the.satri

secilbell

n.l.z.d.m

nur_dmn.01

aysunkusatan.fan

sudezhr__

nilxdnz

Mümine İslamoğlu



Kalbimiz ve dualarımız sizinle 🤍 sizler birer gurursunuz iyi 
ki… başarılar ¬

Harikasınız 👏👏👏 #bastırınkızlar #Uğurluuğurlama 
👏👏👏👏🔥🔥🔥❤❤❤

Tüm kalbimiz sizinle sizi çok seviyoruz❤ #bastırınkızlar

seyma.drnx

jale_ksk1978

herkesoldugugibi

Yolunuz aydınlık olsun👏👏♥🤍#bastırınkızlar
__seldaaayilmaz

GÜÇ BİZDE¾
yesimgnhan

Herşey güzel olacak size inanıyoruz ve güveniyoruz 🧡
#bastırınkızlar #uğurluuğurlama

Hadi kızlar siz yaparsınız. Size sonsuz güveniyoruz 🎉🙏

rgzmblt

senyildizsidika

Her zaman arkanızdayız 🤍 #bastırınkızlar 
#uğurluuğurlama

beren_aydin19



Basarilar👏 Yolunuz acik olsun 🙏
tayibeatilla

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar ❤

Unutmayın ki bir insanın başaramayacağı hiçbir şey 
yoktur. Sadece inanmak ve çok istemek gerekir. 
Başarabileceğinize inanın 🌸 #UğurluUğurlama 
#bastırınkızlar

caglaaktas__

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar 🤟Å
clsrbsra

Helal olsun hep böyle devam 👏💪 #uğurluuğurlama 
#bastırınkızlar

iqraqasim330

kiraz.sev

GururumuzsunuzÈ kalbimiz, aklımız hep sizinle🏆 
Başarılarınız daim olsun inşallah Ê

rumyrumo

Kalbimiz sizinleeee ❤Kadınların Her şeyi Başarabileceğini 
Gösterin 😍Yolunuz Açık olsun❤😍 #uğurluuğurlama 
#bastırınkızlar

__melikegul__



#uğurluUğurlama ✨Bastırın kızlar 💜🦾
aysse._

🔥🔥❤💙  yaparsınız
prin__cess__me

#bastırınkızlar ❤
nilay_duyann

kalbimiz sizinleee♥
zuhreda

👏 #UğurluUğurlama
prin__cess__me

#bastIrınkızlar🔥🔥
prin__cess__me

Kalbimiz, ruhumuz sizinle ! ♥ÙÚ
 #uğurluuğurlama #bastırınkızlar

1kleamehmeti

Kalbimiz ve dualarımız sizinle💙 
#UğurluUğurlama#bastırınkızlar

Hepimiz arkanızdayız kızlarım yolunuz açık olsun
ÜÝ✌✌♥♥🌟

haticenuryu

defneeeaydinnn



Kalbimiz, ruhumuz sizinle ! ♥��
 #UğurluUğurlama #BastırınKızlar

1kleamehmeti

Kalbimiz sizinle ❤
sevimnurrr

Gül döktük yollarınıza... 🌹❤ #UğurluUğurlama 
#BastırınKızlar �

nniihan

Bir türk dünyaya bedel❤
 Kalbimiz sizinle #bastırınkızlar

oylesinebiri_24

🥺❤❤ #uğurluuğurlama #bastırınkızlar
seydaorakk

🥺🥺❤ #UğurluUğurlama #BastırınKızlar
seydaorakk

Size inanıyoruz kalbimiz sizinle ❤😍❤
feyza.tek.1717

Sen kadınsın her şeyin üstesinden gelirsin. �😍  
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar #zaferyakın 👏🌟🙈

yildirimhanndeiz



#bastırınkızlar her zaman arkanızdayızz ❤
esrausluuuu

Sizinleyiz ❤ #bastırınkızlar #uğurluuğurlama
fifthelove

Başarıların kızı bunu da başar gel yanındayız ❤

MAŞAALLAH BAREKALLAH SUBHANALLAH

Çok çok güzel bir olayı neden ama türk filmi tarzına, insanın 
burnunu sızlatan, acıklı hikayelerle bezenmiş bir duruma 
getiriyorsunuz, onu anlamıyorum.Acitasyon yapmadan 
olamamıyor mu? Hep bir türk filmi senaryosu.Bu sadece 
kaliteyi düşürüyor.Ne hikayeler var hayatta, diğer 
ülkelerde.Bir tek bu kız değil.Hatta başarılı sporcuların çom 
kötü, parasız, babasız, annesiz hatta evsiz oldukları 
gençlikleri ve çocuklukları olmuş.Yapmayın lütfen.Hiç 
profesyonelce değil !

bzkrtelifkara

frohlichbleibtreu

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar dualarımız sizinle. Siz her 
şeyin üstesinden gelirsiniz🙌��

cakirberil

Cemal Aşıkkutlu



Kalbimiz sizinle💙
dyguu_oztrk

#bastırınkızlar
nur.turan13

Kalbimiz Sizlerlee 😍😍 #UğurluUğurlama
irematil

Kalbimiz sizinle 🧡#UğurluUğurlama #bastırınkızlar �
rog_hayeh1387

ıyı kı varsınız 🌼🌼🌼👏👏👏   

Siz harikasınız kızlar. Türk kadınının neler başarabileceğini 
bütün dünyaya gösterin. Kalbimiz sizinle❤% 
#UğurluUğurlama #bastırınkızlar

sebnemmmball

feyzaozcann17

Harika 😍
kubragormez1

sen aklina koydugun her seyi basarirsin cunku senin 
inanilmaz bir gucun var ve sevginn de var

faruktanaydin35



Kalbimiz ekran karşısında sizler için atıyor olacak, şimdiden 
gurur doluyuz, inancımız tam ♥ #UğurluUğurlama 
#BastırınKızlar

Türk Kadınının gücünü tüm Dünya’ya göstereceğinizden 
zerre şüphemiz yok. Tuttuğunuz Altın olsun! 
#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

Sevgili Olimpik Kızlar🧡başarılarınızı her duyduğumuzda 
yüreğimiz kabarıyor, size olan inancımız tam.( Başarı ve 
şans Tokyo’da sizinle olsun)Her biriniz sahaya çıktığınızda 
yer yerinden oynar, sizin gücünüz dünya kadar. Bastırın 
Kızlar! #uğurluuğurlama #bastırınkızlar @ingturkiye

Bizim size inancımız tam. Bir yıldız gibi parlayın 💫 Başarılar 
💙 #bastırınkızlar #UğurluUğurlama

Tuttuğunuz altın olsun Türkiye’mizin gururusunuz,-❤
 #UğurluUğurlama #bastırınkızlar

vazodaonikiaycicegi

mertcnyigit

rumeysaaavsar

ferideakalpp

Kadının hep var olan gücünü gösterin #uğurluuğurlama 
#bastırınkızlar

ozgnr.k

aysegulerdogannnn



BÜTÜN KALBİMİZLE SİZİNLEYİZ ❤ #UğurluUğurlama 
#BastırınKızlar 💪

mehmetin_kahvesi

#uğurluuğurlama Her zaman destekçiniziz tüm kalbimizle 
sizinleyiz haydii kızlarr güveniyoruz size gururumuzsunuz 
#bastırınkızlar

1tm1ts2021

biz tum kadinlarin uguru sizlerle olsun🧡#UğurluUğurlama 
#BastırınKızlar 12

_any_._one_

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar 👏🏅🏆
zuleyha_kara5461

mükemmelsiniz... başarabilirsiniz hadi kızlar bastırın👏❤
onaran.yasemin

Kalbimiz sizinle 🤍 #UğurluUğurlama #bastırınkızlar 8🤟
thecimsir

pes etmeden şampiyonluğa #UğurluUğurlama 
#BastırınKızlar

snazile28

Başarılar 🥳
zehranur_yilmaz_15



#Tokyo2020
 #UğurluUğurlama
 @ingturkiye 
 Gururla, umutla, mutlulukla #BastırınKızlar 🎖

Sizinleyiz💗💗💗 #uğurluuğurlama #bastırınkızlar
muhabbbat

Unutma sen basara masan kimse basara maz
batirtank

Yolunuz açıq olsun.Uğur qazanarsınız İnşaAllah🧡
cnshahkrm

#UğurluUğurlama #bastırınkızlar 👏👏👏👏
glnrszr

#uğurluuğurlama kalbimiz, dualarımız sizinle. Kadınların 
gücü adına❣

ncrnnn

Türkiye sizinle gurur duyuyor#uğurluuğurlama 
#bastırınkızlar

Allah yolunuzu açık etsin yardımcınız olsun inşallah 
Allah'a emanet olun

nurcan__masal__nilay

silaozdemirsss

Semra Duğan



#bastırınkızlar #UğurluUğurlama 💪💪✊💞💞
rumeysa_gmssy

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

_aslierturk

#UğurluUğurlama #bastırınkızlar

Elleriniz dert görmesin başarılarınızın devamını diliyorum

_aslierturk

Hadi kızlar Sizler bizim Gururumuzsunuz..
Hepinizin Emeğine Sağlık ❤HI🌼

mrv104

K♥♥♥🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Bravooo kızlarrr yolunuz açık olsun 
🙏🙏

zehra_terzioglu_

Bu ülkede tüm kadınların gücünü Tokyo’ da göstereceğinize 
inancımız tam #UğurluUğurlama #BastırınKızlar W♥👏Z

gzmnrtkn

#UğurluUğurlama 
 Tüm desteklerimiz sizinle. Sonsuz ♾ şampiyonluklarımız 
olsun sayenizde.💜

dnzkska

Ercan Şekerci



#Bastirinkizlar gururumuzsunuz madalyayı alın gelin..💃💪 
#uğurluuğurlama

snglayd

#uğurluuğurlama kalbimiz sizinle beraber. 😍❤❤🖤
aslinur.sahiner

#uğurluuğurlama Kendinize inanın, siz toplumumuzun 
aydınlık gençlerisiniz.🌸

tugcedogan33

#uğurluuğurlama 🦋🌼
ayfermntrr

#UğurluUğurlama #BastırınKızlar 👏
acelyabyrmm

#uğurluuğurlama Tüylerin diken diken oldu , 
Kalbimiz sizinle ! Haydi kızlar fg❤❤❤

sedefyuksl

Başarılar diliyorum

#uğurluuğurlama yolunuz açık olsun Türk kadının en güzel 
temsili #bastırınkızlar ❤👏

ayfermntrr

Mustafa Aydın



#uğurluuğurlama #bastırınkızlar

Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar dilekleriyle gidin ve 
gelin Türkiye Cumhuriyetini iyi bir şekilde temsil 
edeceğinize kuşkum yok.

_nigaaaar

💛💫 #UğurluUğurlama #bastırınkızlar
mervee.kyai

Tebrikler kızlar her zaman arkanızdayız iyiki varsınız bu 
şampiyonluk sizin 💚🏆

ay.see167

Başaracağınıza inanıyoruz🔥Her zaman arkanızdayız. 
Kalbimiz sizinle😍❤❤. #UğurluUğurlama #BastırınKızlar u

ayca_karakan_

Sonuna kadar arkanızdayız #uğurluUğurlama#💙w🥇🏅🏆
ay.see167

#uğurluuğurlama #bastırınkızlar💪💪
ebrulicicek

BAŞARIRSINIZ ! ❤ #uğurluuğurlama #bastırınkızlar
deryaakrt

Özkan Mehmet



Başarılar dilerim hepinize

#uğurluuğurlama ♥💯🥰😍�
aycayagci

Biz sizinleyiz ve tüm dünya sizinle.Seninle gurur duyuyoruz 
Bunu yapabilirsiniz♥♥

manarali_56

Siz hep mükemmeldiniz,🔥Hadi taçlandıralım bunu
😍😍😍🥳

#UğurluUğurlama için destek mesajım: başarılar �

#UğurluUğurlama için destek mesajım:diyecek bişe 
bulamadım başarılar

Maşallah ALLAH sayılarını artırsın inşallah

evrim_gemici

Helal olsun!!Muhteşemsiniz.Böyle devam 
#UğurluUğurlama #BastırınKızlar

_napalimkaderimizbu

Yakup Yavuz

Abdullah Soydan

Sirmohamedbeyy

BahriBozdemir



Şimdi Tokyo görsün Türk kızlarının marifetlerini… 
Kalbimiz sizinle, başarılar diliyoruz!❤

Yanınızda olamıyoruz ama kalbimiz sizinle sizi çok 
seviyoruz ❤ #uğurluuğurlama #bastırınkızlar
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#UğurluUğurlama bütün branşlara şimdiden başarılar � 
#Tokyo2020

RT @SongulDoganGer: Gözlerim dolu dolu izledim 👏❤
 #UğurluUğurlama 

#UğurluUğurlama helal kızlarrr

Başarılar dilerim🙏
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Beyhan Sükan

umarım hayallerinizi gerçeğe dönüştürürsünüz 
#bastırınkızlar
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Kalbimiz sizinle 💜 Başarılar!#UğurluUğurlama 
#bastırınkızlar
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