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Bebek DUR!
•  Çarkı çevirin. Çarkta gelen sayıya göre kaç çocuk sahibi olacağınız  

hane üzerinde yazılıdır.
• Sahip olduğunuz çocuk sayısı kadar piyonu arabanıza ekleyin.
• Çarkı tekrar çevirin.
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Oyun Kılavuzu

İçindekiler
Oyun Alanı ve Çark, Kartlar, Çevir Kazan Pulları, 

Arabalar, Piyonlar ve Para Destesi.

DUR! haneleri

Oyunu Kazanan!
Evlilik DUR!
Bugün sizin düğün gününüz!
•  Arabanıza eşiniz için bir piyon (erkek için mavi, kadın  

için pembe) ekleyin!
•  Düğün hediyeleri için çarkı tekrar çevirin. 

Her oyuncudan kırmızı gelirse 50K, siyah gelirse 100K alın. 
• Çarkı tekrar çevirin.

RİSKLİ YOL DUR! İlerleyeceğiniz yolu seçin.

Riskli Yol
Riskli yolda çok para kazanabilir 
veya kaybedebilirsiniz. Çarkı tekrar 

çevirin ve riskli yolda ilerleyin. 

Güvenli Yol
Çarkı tekrar çevirin ve güvenli 
yolda ilerleyin.

Gece Okulu DUR! İlerleyeceğiniz yolu seçin.

Gece Okulu
•  Gece Okulu’na gitmek için bankaya 100K ödeyin.
•  İlgili destenin en üstünden iki Diplomalı Meslek 

kartı çekin. İstediğiniz birini alın ve kartı açık 
olarak önünüze koyun. Diğerini ve Meslek 
kartınızı destelerinin en altına geri bırakın. Sonra 
çarkı tekrar çevirin. 

Şans Yolu’na devam edin
Çarkı tekrar çevirin ve Şans  
Yolu’nu takip edin.

Mezuniyet DUR!
•  İlgili destenin en üstünden iki Diplomalı Meslek kartı çekin. 
•  İstediğiniz birini alın ve kartı açık olarak önünüze  

koyun. Diğerini destenin en altına geri bırakın.
• Çarkı tekrar çevirin.

Paranız mı kalmadı? Banka kredisi alın.
Eğer borcunuzu ödeyecek ya da bir şey satın  
almak için paranız yoksa banka kredisi alabilirsiniz.
•  Her banka kredisi senedi 50K değerindedir. 

Bankacı, banka kredisi senedini ve nakit olarak 
karşılığını size bankadan verecektir.

•  Aldığınız her banka kredisi senedini 60K olarak geri ödemek zorundasınız. 
Bankaya olan borçlarınızı oyun sırasında istediğiniz zaman ödeyebilirsiniz.

Bankaya olan tüm borçlarınız oyunun sonunda servetinizden düşülecektir.

Emeklilik
Yolun sonundaki Emeklilik hanesine geldiğinizde Milyonerler Kulübü’nde mi 
yoksa Şehir Kulübü’nde mi emekliliğe ayrılacağınıza karar verin. Arabanızı 
park edin, rahatınıza bakın ve diğer oyuncuların tümü emekliye ayrılana 
kadar seçtiğiniz yerde bekleyin.  
Emekli olma sıranıza göre bankadan ikramiyenizi alın:
1. oyuncu 400K al  3. oyuncu 200K al  
2. oyuncu 300K al 4. oyuncu 100K al

Oyunun Sonu
Tüm oyuncular emekli olduktan sonra herkes borçlarını öder ve servetini 
hesaplar.

Servetinizi hesaplamak için şunları yapın:
1. Evlerinizi satın. 
  Her eviniz için çarkı çevirip satış değerini öğrenin (satış değeri çarkta 

siyah ya da kırmızı gelişine göre farklı olacaktır) ve bankadan alın. 
2. Sahip olduğunuz her Aksiyon kartı için 100K alın.
3. Çocuklarınızdan size emeklilik hediyesi var. 
 Sahip olduğunuz her çocuk piyonu için bankadan 50K alın.
4. Bankaya olan borçlarınızı ödeyin. 
 Aldığınız her banka kredisi senedini 60K olarak geri ödeyin.
5. Tüm paranızı toplayın! En zengin oyuncu oyunu kazanır!

Oyunun Amacı
Oyunun AmacıMaceralı, çocuklu ve beklenmedik sürprizlerle  dolu hayatın dolambaçlı yolları sizi bekliyor! En zengin oyuncu oyunu kazanıyor!

Aile DUR! İlerleyeceğiniz yolu seçin.

Aile Yolu
Çarkı tekrar çevirin ve Aile yoluna 
girip çocuk sahibi olma şansınızı 

artırın.

Şans Yolu’na devam edin
Çarkı çevirin ve Şans Yolu’nu 
takip edin.

YA DA

YA DA

YA DA

2–4
OYUNCU

YAŞ

8+

0-3

BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR.
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Her oyuncu şunları alır:

Kartları 4 desteye ayırın ve tüm 
desteleri kapalı olarak oyun 
alanının yanına koyun.

Bir bankacı seçin.

Nasıl kazanırım?
DUR! hanesi

Maaş Günü hanesi

Aksiyon hanesi

Çevir Kazan hanesi

Ev hanesi

Bebek hanesi

Oyuna iş hayatına atılarak mı yoksa üniversiteye 
giderek mi başlayacağınıza karar verin.

Piyonunuzu arabanıza yerleştirin ve arabanızı 
seçtiğiniz yolun başlangıç hanesine koyun.

Oynayın!Oyuna Hazırlanın! Oyun Alanındaki Haneler

1 Araba & 1 Pul (aynı 
renkte olmaları gerekir)

1 Piyon (pembe 
veya mavi)

200K

•  Bankacı Maaş Günü hanelerinden birinde durakladığınızda veya 
üzerinden geçtiğinizde size maaş öder. 

•  Eğer bir oyuncunun parası biterse ona banka kredisi verir.  
Daha fazla bilgi için “Banka Kredisi” bölümünü okuyun.

Piyonları plastik çerçeveden dikkatli bir şekilde çıkarın. Piyonların üzerinde 
kalan plastiği temizlemek için gerekirse tırnak törpüsü veya zımpara kağıdı 
kullanabilirsiniz. Tüm piyonları çıkardıktan sonra çerçeveyi atın.

Arabanızı başlangıçtan emeklilik hanesine kadar ilerleterek seçtiğiniz 
hayatın size getireceği beklenmedik maceraları yaşayın. Herkes emekli 
olduktan sonra en zengin oyuncu oyunu kazanır!

Oyun alanında ilerken DUR! işareti üzerinden geçerseniz, ilerleyecek 
hamleniz kaldıysa bile hemen bu hanenin üzerinde DURUN. Her 
DUR! hanesi farklıdır. Detaylı bilgi için arka sayfaya bakın.

Maaş Günü hanelerinden birinde durakladığınızda veya üzerinden 
geçtiğinizde Meslek/Diplomalı Meslek kartınızda yazan maaş 
tutarını bankadan alın.

Bu hanenin üzerinde durduğunuzda ilgili destenin en üstünden bir 
Aksiyon kartı çekin ve üzerinde yazan talimatları uygulayın. Daha 
sonra kartı saklayın (oyunun sonunda her kart için 100K alacaksınız). 

Üniversiteye Başlangıç...
•  Hemen okul harcı olarak bankaya 

100K ödeyin.
•  Üniversiteyi seçtiğinizde mezun 

olduktan sonra daha iyi bir iş 
bulabilirsiniz.

İş Hayatına Başlangıç...
•  İlgili destenin en üstünden iki 

Meslek kartı çekin. İstediğiniz 
birini alın ve kartı açık olarak 
önünüze koyun. Diğerini destenin 
en altına geri bırakın.

•  İş hayatını seçtiğinizde daha çabuk 
para kazanmaya başlarsınız.

Nasıl oynanır?
En küçük oyuncu oyuna başlar.

Sıra size gelince

Oynamaya başlayın!

Çarkı çevirin ve ilerleyin

Piyonunuz hangi hanede durakladı?

İşte bu!

Çarkı çevirin ve piyonunuzu gelen sayı 
kadar ilerletin.

Oyun hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. Artık oynamaya 
başlayabilirsiniz. Piyonunuzun durduğu haneye göre neler 
yapmanız gerektiğine bakın.

Bir hanede durduğunuzda  
“Oyun Alanındaki Haneler” 
bölümüne bakın.

Örnek: Aksiyon hanesinde duraklarsanız 
bir Aksiyon kartı çekin.

Sıranız sona erdi. Çarkı çevirme sırası solunuzdaki oyuncuda… 

DUR!
Oyun alanında ilerken DUR! işareti üzerinden geçerseniz, ilerleyecek 
hamleniz kaldıysa bile hemen bu hanenin üzerinde DURUN. Her 
DUR! hanesi farklıdır. Detaylı bilgi için arka sayfaya bakın.

Maaş Günü
Maaş Günü hanelerinden birinde durakladığınızda veya üzerinden 
geçtiğinizde hemen bankadan maaşınızı alın.

1.  Oyunculardan biri bu hane üzerinde duraklarsa isteyen herkes 
Çevir Kazan oynayarak şansını deneyebilir. Her oyuncu pulunu 
Çevir Kazan çarkında bir sayının üzerine koyar. Sıra hangi 
oyuncudaysa o oyuncu ikinci bir pulu (gümüş renkli olanı) 
bonus olarak istediği farklı bir sayıya koyabilir. (Aynı sayıya 
birden fazla pul koymayın.) 

2.  Üzerinde bir pul olan sayı gelene kadar çarkı çevirin. Çarkta 
gelen sayı ile seçtiği sayı aynı olan oyuncu 200k kazanır.

Bu hanenin üzerinde durduğunuzda bir ev satın alın, evinizi/
evlerinizden birini satın ya da bir şey yapmayın.
Bir ev satın alın (eviniz varsa bile ev almaya devam edebilirsiniz)
İlgili destenin en üstünden 2 Ev kartı çekin. İstediğiniz birini seçin 
ve bankaya kartın üzerinde belirtilen alış değerini ödeyin. Diğerini 
destenin en altına geri koyun.
Evinizi/evlerinizden birini satın 
Çarkı çevirin ve ortasında siyah mı yoksa kırmızı mı geldiğine 
bakın. Renge göre kartta gösterilen satış değerini bankadan alın.
Bir şey yapmayın  
Ev almak ya da satmak zorunda değilsiniz.

Bu hanenin üzerinde durduğunuzda arabanıza bebek sayısına 
göre piyon ekleyin. Bebeğiniz oldu!
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