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Diyarbakır’dan Çin’e uzanan başarı öyküsüDiyarbakır’dan Çin’e uzanan başarı öyküsü

Astrologlarda 
randevu kuyruğu

Koronavirüs salgınıyla birlikte astrolojiye merak yükselişe Koronavirüs salgınıyla birlikte astrolojiye merak yükselişe geçtigeçti

Salgın nedeniyle geleceği merak Salgın nedeniyle geleceği merak 
edenler, astrolojiye merak sardı. Sosyal edenler, astrolojiye merak sardı. Sosyal 
medyada binlerce takipçisi olan ünlü medyada binlerce takipçisi olan ünlü 

astrologlardan randevu almak zorlaştıastrologlardan randevu almak zorlaştı

 Pandemiden önce 9 ay sonrasına randevu Pandemiden önce 9 ay sonrasına randevu 
alınabilirken, şimdi 2024 yılına randevu alınabilirken, şimdi 2024 yılına randevu 
veren astrologlar var. Astrologlara veren astrologlar var. Astrologlara 

ödenen ücret en az bin 200 TL. ödenen ücret en az bin 200 TL. 

Kişinin yıldız harita-
sından önümüzdeki 
yıllarda neler yaşaya-

cakları ve neler yapmaları 
gerektiği öngörülerinde 
bulunan astrologlara talep, 
pandemiyle birlikte çok 
arttı. Koronavirüs salgını 
nedeniyle kötü geçirilen 
2020 yılı geride kalırken, tüm 
dünyada insanların kaygı seviye-

leri yükseldi. Pandemi-
nin ne zaman biteceğine 
dair endişeler, hem ruh 
sağlığımızı bozdu hem 
de hayat tarzımızda deği-
şikliklere neden oldu. Bu 
süreçte gelecek kaygısı 
yaşayanlar, astrolojiye 
büyük merak sardı. Sos-

yal medyada yüz binlerce takip-
çisi olan ve televizyonlarda yap-

tıkları tahminlerle öngörülerinde 
bazen haklı çıkan astrologların 
da bu süreçte iş yükleri arttı. Va-
tandaşlar, 2021 yılında kendileri-
ni nasıl bir geleceğin beklediğini 
öğrenmek için aradıkları astro-
loglardan randevu alamadı. Milli-
yet olarak aradığımız Türkiye’nin 
en ünlü astrologları, 2022, 2023 
ve hatta 2024 yılına kadar bile 
randevu verdi. 

Cihat 
Aslan

İstanbul

Türkiye’nin en ünlü astrologlarından Hakan 

Kırkoğlu, yıldız haritasına bakarak önümüzdeki 

yıllarda neler yaşayacağınızı, hangi konularda 

neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Kırkoğlu’ndan 

randevu almak için 2024 yılını beklemeniz gere-

kiyor. Çünkü randevuları 2024 yılına kadar dolu. 

Kırkoğlu’nun danışmanlık şirketini aradığımızda 

pandemi nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını be-

lirttiler. Milliyet’e konuşan Hakan Kırkoğlu ise, 

“Haftada bir kez üç saati geçen görüşme yapıyo-

rum. O kişiyle bir ameliyat gibi vakit geçiriyorum. 

Sürekli her dakika görüşme yapmıyorum, o yüzden 

belirli sayıda kişiyi alabiliyorum. Görüşmelerim 

çok kapsamlı, dolayısıyla 2024’e kadar beklemek 

durumunda kalabiliyorlar. Pandemi nedeniyle 

rağbet oldu diyemem. Çünkü danışanlarım uzun 

zamandan beri gelirler. Bir kişiyle daha fazla vakit 

geçiriyorum. Belirli bir kitlem var” dedi. 

‘2024 yılına 
kadar kapalıyız’

‘Pandemi nedeniyle 
fazla talep var’

‘Çıldırmış gibi 
randevu alıyorlar’

Astrolojinin Türkiye’deki 
önde gelen isimlerinden 
olan Dinçer Güner, bireysel 
harita analizi yapıyor. 1.5 
saatlik danışmanlık hizmeti 
veren Güner, bir yılın yakın 
planını analiz ediyor. Başvuran 
kişinin yaşayacaklarıyla ilgili 
öngörülerini aktaran Güner, 
sorulan soruları yanıtlıyor. 
Haftanın üç günü danışmanlık 

hizmeti veren Güner’in danışmanlık şirketini 
aradığımızda, pandemi nedeniyle fazla talep 
geldiğini belirten yardımcısı, “2023 yılı Temmuz 
ayına kadar randevularımız dolu. Pandemi 
nedeniyle fazla talep var. Pandemiden önce 
dokuz ay sonrasına randevu veriyorduk. Pandemi 
çok fazla tetikledi. İnsanlar netleşmek istedi ve 
astrolojiye ilgi duymaya başladı” diye konuştu.  

Astroloji danışmanı, 
eğitmeni ve yazarı Öner 
Döşer’in randevuları ise 
2022 yılının Aralık ayına 
kadar dolu. Haftanın 
dört günü danışmanlık 
hizmeti veren Döşer’den 
randevu almak için 
aradığımızda yardımcısı, 
“Özellikle bu pandemi 
döneminde insanlar 
çıldırmış gibi randevu 

aldı. Geçtiğimiz dört ay içerisinde 1.5 yıllık 
randevu verdim. Öner Hoca’nın öngörüleri 
çok yerinde ve doğru olduğu için popülaritesi 
arttı” dedi.  Ayrıca yurt dışındaki bazı Türk 
vatandaşların da pandemi nedeniyle online 
olarak Türkiye’deki astrologlardan danışmanlık 
hizmeti aldığı da öğrenildi.

Astroloji yazarı Hande Kazanova, koraonavirüs salgını nedeniyle görüntülü görüşme yapıyor. 2022 yılının Şubat ayına kadar randevuları dolu olan Kazanova’nın normalde de yoğun olduğu ancak pandemi nedeniyle daha fazla başvuru aldığı öğrenildi. Kazanova’nın danışmanlık ücreti ise doğum saatiniz belliyse bin 775 TL, eğer saat tam net değilse 2 bin TL. En erken randevuyu astrolog Zeynep Turan’dan alabiliyoruz. Turan, yüz yüze yaptığı görüşmelerde doğum haritasını yorumlayarak danışanına bir yıllık öngörülerde bulunuyor. Turan, pandemi nedeniyle bütün randevuları sıkıştığı için ertelemelerle en erken önümüzdeki Nisan ayına randevu verebiliyor. 

En yakın randevu 
nisan ayına

Ücret tablosu
Hakan Kırkoğlu:  1450 TL
Dinçer Güner:  1200 TL
Hande Kazanova:  1775 TL
Zeynep Turan:  1500 TL
Öner Döşer:  2124 TL

Hakan Kırkoğlu Dinçer Güner Öner Döşer

Hande Kazanova Zeynep Turan

Genç hukukçunun 
AZİM YOLCULUĞU 
HAKAN ATİS / İZMİR 

Gençlerimiz her alanda gurur 
veren uluslararası başarılara im-
za atıyor. Avukat Can Eken, bu-
nun somut örneklerinden. 1991 
yılında Diyarbakır’da dünyaya 
gelen Eken’in kökleri anne ve 
baba tarafından Mardin Derik’e 
dayanıyor. Beş yaşındayken ai-
lesi İzmir’e taşınan genç hukuk-
çu mesleğine ilk adımı, 2012 yı-
lında Uşkay Hukuk Bürosu’nda 
attı. Bir yıl sonra Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden mezun oldu ve 
uluslararası kariyer yolculuğuna 
başladı. Diğer bir deyişle biri mü-
hendis diğeri subay iki kardeşi 
olan Can Eken, sadece ailesini 
değil ülkemizi de başarıyla temsil 
etmeye başladı. Amcası Prof. Dr. 
Hasan Eken, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi 
danışmanı olan başarılı avukat, 
halen The Chinese University of 
Hong Kong’un Hukuk Fakülte-
si’nde burslu olarak doktora ya-
pıyor. 

Tahkim alanında
Gelecekte uluslararası tahkim 

alanında ünlü bir avukat olmayı 
hedefleyen Can Eken, başarısını 
doğru kişilerden tavsiye almasına 
bağlıyor. Genç hukukçu görüşle-
rini ‘’Aslında uluslararası hakem-
lik sürecinin çok başındayım. Bu 
uzun ve zor bir yol. Ancak hukuk 
fakültesine girdiğim ilk yıldan 
itibaren bunu hedefledim. Tür-
kiye’de ve uluslararası tahkim 
merkezlerinde ‘hakem’ olarak 
görev almak için hazır bulunu-
yorum. Bundan sonra tarafların 
seçimiyle hakem veya tahkim da-
valarında avukat olarak görev ya-
pacağım. Hong Kong’da doktora 
tezimi ‘uluslararası yatırım tah-
kiminde üçüncü kişi finansman’ı 
üzerine yazıyorum. Bu alan hem 
yatırımcılar hem de uluslararası 
iş yapan Türk firmaları açısından 

önemli. Çin’deki doktora çalış-
mamın yanı sıra Stanford Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nde 
akademik çalışma yapan bir ki-
şiyle ortaklaşa ‘online uyuşmaz-
lık çözümü’ konulu makale hazır-
lıyoruz’’ sözleriyle dile getiriyor. 
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan 
Can Eken, Kovit-19 salgını ne-
deniyle uzun süredir ertelediği 
Türkiye seyahatini bu yaz ger-

çekleştirmeyi planlıyor. Yurt dı-
şına açılmayı hedefleyen hukuk 
öğrencilerine tavsiyelerini ‘’ Tür-
kiye’de avukatlık unvanını aldık-
tan sonra yurt dışına yönelmeleri 
onlara daha fazla kapı açacaktır. 
Türk hukuku ne kadar bağımsız, 
güvenilir ve güçlü olursa dün-
yada hukukçularımıza ve adalet 
sistemimize güven o ölçüde ar-
tacaktır’’ diyerek dile getiriyor.  

Kaliforniya Barosu’na kayıtlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden 2013 yılında mezun 
olan Avukat Can Eken, önemli 
uluslararası başarılara imza attı. 
London School of Economics 
and Political Science’deki  (LSE) 
yüksek lisansından sonra bir yıl 
süreyle Stanford Üniversitesi’nde 
akademik çalışmalar yapan Can 

Eken (30), Kaliforniya Barosu’na 
kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. 
Ayrıca merkezi Londra’da bulunan 
Chartered Institute of Arbitrators 
(CIARB) bünyesinde uluslararası 
tahkim uzmanı olma yolunda ilerli-
yor. Eken’in The Chinese University 
of Hong Kong’daki hukuk dokto-
rası da başarıyla devam ediyor. 

Can Eken, 
4 Haziran 
2020’de 
Kaliforniya 
Barosu yemin 
töreninde. 

Bitlis’te son yılların en kurak 
kışı yaşanıyor. 2010 yılında yerde 
1 metre 73 santim tutan karın 
yağdığı Bitlis’te, 2012’de ise 13 
metre 30 santimetre tutan kar 
yağınca rekor kırılmıştı. 2019’da 
9 metrelik karın olduğu kente, 
2020’nin Aralık ayında ise 31 
santimetre tutan kar yağdı. 
Havanın sıcak ve güneşli olması 
nedeniyle bu kar da eriyince 
Bitlis, 2021’e kurak ve karsız 
girdi. ● DHA

Bitlis’te en 
kurak kış

2020

2021

İstanbul’da 
yağmur için 
‘sarı’ uyarı

İstanbul Valiliği, kentte 
dünden itibaren görülen 
yağışların zaman zaman kuvvetli 
olması tahmini yapıldığından 
“sarı” koduyla uyarıda bulundu. 
Açıklamada, 9 - 10 Ocak için 
“sarı” olarak belirtilen meteouyarı 
koduna ilişkin, “Tahmin edilen 
meteorolojik hadise  olağan dışı 
olmamakla birlikte meteorolojik 
şartlardan etkilenebilecek 
faaliyetler konusunda dikkatli 
olunmalıdır” denildi. Öte yandan 
yağış dün İstanbul’un bazı 
ilçelerinde etkili olurken,  sokağa 
çıkma kısıtlamasında dışarıya 
çıkma izni bulunanlar ve yürüme 
mesafesindeki yerlere gitmeye 
çalışanlar yağmura yakalandı. 
Yağmur dün Beykoz, Arnavutköy 
ve Esenyurt’ta aralıklarla etkili 
oldu. ● AA

50 BİN TL İKRAMİYE KAZANANLAR:
001066 397621 756509

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANANLAR:
276858 329685 454574 503051 613089 639193 652692 664760 869297 959277

5 BİN TL İKRAMİYE KAZANANLAR:
008920 169676 220276 366815 456884 520054 624506 819170 926455 987869

BİN TL İKRAMİYE KAZANANLAR:
001504 033339 043703 077590 086769 101601 105465 149377 176804 212459
277176 310195 333680 347280 367567 403577 406139 410410 415726 430531
434783 463752 484054 484654 495529 528376 546154 575941 653319 664982
691563 732758 761090 761613 774878 797478 815633 849109 861864 866660
866933 880960 900997 921433 928417 931429 931549 943847 968676 978157

SON 5 RAKAMA GÖRE 500 TL KAZANANLAR:
00537 00559 02117 10609 10709 11050 12285 13339 14954 24416
25358 25592 26820 36625 39310 40402 41591 43859 44502 45565
46486 48320 49915 51266 54735 58523 58606 61680 63634 64585
65210 66833 67047 72220 72261 73861 74167 75563 82016 82632
82774 82986 88940 90404 93092 95142 97475 97539 97866 99448

SON 4 RAKAMA GÖRE 300 TL KAZANANLAR:
0649 0688 0746 0905 0987 2644 4418 5331 5825 6018
6414 6795 7224 7548 8375 8828 8885 9267 9853 9991

SON 3 RAKAMA GÖRE 200 TL KAZANANLAR:
016 202 251 288 342 524 704 713 778 821 845 903

SON 2 RAKAMA GÖRE 100 TL KAZANANLAR:
02 26 46 49 63 75 77 78

6 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANANLAR:
001137 101137 201137 301137 401137 501137 601137 701137 801137 900137
901037 901107 901117 901127 901130 901131 901132 901133 901134 901135
901136 901138 901139 901147 901157 901167 901177 901187 901197 901237
901337 901437 901537 901637 901737 901837 901937 902137 903137 904137
905137 906137 907137 908137 909137 911137 921137 931137 941137 951137

961137 971137 981137 991137

6 MİLYON TL
901137

600 BİN TL
116354

AMORTİ 50 TL
0 ve 5

9 OCAK ÇEKİLİŞİ

8 32 33 62 82 83 43
Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 95 milyon 
782 bin 844 lira ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 
bilen de olmadı.
■ 4 bilen 3 bin 761 lira 45 kuruş
■ 3 bilen 115 lira 
■ 2 bilen 10 lira 85 kuruş kazandı.
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95 milyon 782 bin 844 lira devretti


