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İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı 
Bankacılık Ünitesi 
4 Plastik piyon 
4 Banka kartı 
16 Tapu Senedi kartı 
20 Şans kartı 
4 Referans kartı 
1 Zar

Oyunun Amacı
Oyun alanı boyunca ilerleyerek mülk satın alın, mülklerinizi kiraya verin ve 
ödüller kazanın! Tüm mülkler satın alındığında oyun sona erer. Ve en çok 
paraya sahip olan oyuncu oyunu kazanır! 

Oyun Kılavuzu
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ANNE BABALAR İÇİN:

ÖNEMLİ: PİL HAKKINDA BİLGİ
İleride başvurmak için bu bilgileri saklayın. Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.

 DİKKAT:
Diğer tüm küçük pillerde olduğu gibi, bu ürünle birlikte kullanılan piller de bulduklarını ağızlarına atan küçük çocuklardan uzak 
tutulmalıdır. Pillerin yutulması durumunda derhal bir doktora gidin ve mümkünse doktorun Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni 
aramasını sağlayın.
PİL SIZINTISINI ÖNLEMEK İÇİN
1. Kullanım talimatlarını her zaman dikkatli bir şekilde takip edin. Her zaman önerilen pilleri kullanın ve pilleri + ve - 

kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın.
2. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (çinko karbon) pillerle alkalin pilleri birlikte kullanmayın.
3. Ömrü zayıflamış veya bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
4. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pillerini çıkartın.
5. Kutup başlarına kısa devre yapmayın.
6. ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle birlikte kullanmayın. Şarj etmeden önce pilleri mutlaka ürünün içinden 

çıkartın. Pilleri, bir yetişkinin gözetiminde şarj edin. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN.
Bu ürün elektriksel dalgalanmaya neden oluyorsa veya elektriksel dalgalanmadan etkileniyorsa ürünü diğer elektrikli cihazdan 
uzak tutun. Gerekirse (kapatıp tekrar açarak veya pilleri çıkarıp tekrar takarak) ürünü yeniden ayarlayın.

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Evinizdeki çöp kutusuna atmayın. 

PİLLERİ TAKMAK İÇİN 
Pilleri takmak için bir yıldız 
tornavida (kutuya dahil 
değildir) kullanın. 

BANKA KARTI ÖDÜLLERİ 

OYUNUN SONU

Oyunu erken bitirmek istiyor ve 
kimin kazanacağını merak mı 
ediyorsunuz? 

BANKACILIK ÜNİTESİ 
HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Her kartta, oyuncuların tüm oyun boyunca alabileceği benzersiz bir ödül vardır. Bazı ödüller hesabınıza otomatik olarak tanımlanırken 
bazılarının eklenebilmesi için bankacılık ünitesinde işlem yapmanız gerekir. Aşağıda her bir piyonun Banka kartı ödülünün ne olduğunu 
bulabilirsiniz.  

Tüm mülkler satın alındığında oyun sona erer. Ünite, anında oyunu 
sonlandırır ve her bir oyuncuya sahip olduğu tüm mülkler için kira verir. 
Daha sonra tüm oyuncuların nakitlerini hesaplar ve kazananı açıklar! Her 
oyuncunun güncellenmiş bakiyesi ekranda görünecektir.  

Oyunu anında sonlandırmak için  ve  butonlarını beş saniye 
boyunca basılı tutun. Ardından ünite, her bir oyuncuya sahip 
olduğu tüm mülkler için kira verir. Daha sonra tüm oyuncuların 
nakitlerini hesaplar ve kazananı açıklar!

• Oyun boyunca bankacılık ünitesine kartı her 
okuttuğunuzda yaptığınız işleme özel bir onaylama sesi 
duyacağınızı unutmayın. Ses duymazsanız kartı tekrar 
okutun. 

• Bazı durumlarda bir işlemi tamamlamak için birden fazla 
kartı okutmanız gerekir. Örnek verecek olursak, bir mülk 
satın aldığınızda önce Tapu Senedi kartını, sonra da Banka 
kartınızı okutursunuz. Banka kartınızı okutmanız uzun 
sürerse ünite bip sesi çıkararak satın alma işleminizin 
tamamlanmadığı konusunda sizi uyarır. Bir işlemi 
tamamlamadığınızda veya yanlış yaptığınızda bu bip 
sesini çıkaracaktır.  

• Ünite, 5 dakikalık hareketsizliğin ardından uyku moduna 
geçer. Üniteyi uyandırmak ve oyununuza kaldığınız yerden 
devam etmek için herhangi bir butona basın. Üniteyi 
kapatmak ve oyunu sıfırlamak için  butonunu beş 
saniye boyunca basılı tutun. 

• Sesi ayarlamak için ekranın üst kısmında ses kontrolünü 
görene kadar  ve  butonlarını birlikte basılı tutun. 
Ardından, 5 ses düzeyi arasında yukarı gitmek için  
veya aşağı gitmek için  düğmesine basın. Seçiminizi 
onaylamak için  düğmesine basın ve ses ekranından 
çıkın.

Dünya Gezgini 
Zarda her 6 attığınızda 
b50 bonus kazanırsınız!  

Mil Zengini
Bir Uçuş hanesine 
geldiğinizde bedava 
uçabilirsiniz! Uçmak 
istiyorsanız tek yapmanız 
gereken Uçuş hanesinin 
kurallarına uymak. 

Mülk Avcısı
Yeni bir renk setinden ilk 
mülkünüzü satın aldığınızda 
b50 bonus kazanırsınız. 
Örnek verecek olursak, ilk 
kez koyu mavi bir mülk 
satın aldığınızda bonus 
kazanırsınız. Daha sonra satın 
aldığınız koyu mavi mülkten 
bonus kazanmazsınız.  
 
Bonusunuzu almak için tek 
yapmanız gereken mülkün 
bedelini ödemek. b50 
hesabınıza eklenecek.

Süper Birikimci
Bir Şans hanesine 
geldiğinizde Banka kartınızı 
okutun ve otomatik olarak 
b50 bonus kazanın. Dünya Gezgini kartının 

üzerinde bir barkod 
olduğunu fark etmişsinizdir. 
Bonuslarınızı toplamak için 
bu barkodu okutacaksınız. 
Diğer tüm işlemler için 
Banka kartınızı okutmanız 
gerekir. 6 attıysanız ve 
bonusunuzu almanız 
gerekiyorsa:

1. Referans kartınızı 
üniteye okutun.  

2.  butonuna basın. 
b50 hesabınıza 
eklenecek.

1. Ekranda  görünene 
kadar  butonuna 
basın. 

2. Banka kartınızı üniteye 
okutun. 

1. Destenin en üstündeki 
kartı alın, seslice 
okuyun ve kartta 
belirtilenleri yapın.    

2. Şans kartını üniteye 
okutun. 

3. b50 bonusunuzu 
almak için Banka 
kartınızı üniteye okutun! 

Bonusu almak için:  

HİÇ PARAM KALMAZSA NE OLACAK? 
Bir mülkü satın almaya veya bir açık artırmayı kazanmaya 
çalışıyorsanız ancak yeterince paranız yoksa ünite bir hata sesi 
çıkararak yeterli paranız olmadığına dair sizi uyarır. Ardından işlemi 
iptal eder.

Kira veya bir Şans kartı ücreti ödediğinizde ünite, borcunuzu 
ödemeniz için hesabınızdaki tüm parayı alacaktır. Ardından geriye ne 
kadar borcunuz kaldığını gösterir. Satın aldığınız mülkler varsa kalan 
borcunuzu ödemek için bu mülkleri hane üzerinde gösterilen fiyattan 
bankaya geri satmanız gerekir. Ünite, borcunuzun tamamını ödeyene 
kadar kalan borcunuzu gösterecektir. Mülkünüzün satışından sonra 
kalan tüm para, hesabınızda kalır.  

1. Satacağınız Tapu Senedi kartını bankacılık 
ünitesine okutun. 

2. Daha sonra bu Tapu Senedi kartını Banka’ya 
geri koyun. 

Bir mülkü Banka’ya geri satmak için:  

Tüm nakdinizi verdikten ve mülklerinizin tamamını 
elden çıkardıktan sonra hâlâ borcunuz varsa 
yapabileceğiniz bir şey yoktur. Zaten yeterince kötü 
durumdasınız. Oyunda takılmaya devam edin!

ÖDÜLLÜ BANKACILIK
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UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 



MONOPOLY  
ÖDÜLLÜ BANKACILIK’TA 
NELER FARKLI?

BANKACILIK ÜNİTESİ OYUNA HAZIRLIK! OYUN ZAMANI! OYUN ALANINDAKİ 
HANELER

AKSİYON HANELERİ

MÜLKLER
Nasıl kazanırım?
Oyun alanı boyunca ilerleyerek 
mümkün olduğunca çok mülk satın 
alın, mülklerinizi kiraya verin ve ödülleri 
toplayın. Tüm mülkler satın alındığında 
oyun sona erer. En çok parası olan 
oyuncu oyunu kazanır!  

Oyuna ilk kim başlar? 
Yaşı en küçük oyuncu oyuna başlar. Sonra 
sıra, başlayan oyuncunun solundaki 
oyuncuya geçer.

Sahipsiz Mülkler
Sahipsiz bir arsaya geldiğinizde 
bu arsayı oyun alanındaki 
hanede yazan fiyata satın 
almanız veya açık artırmaya 
çıkarmanız gerekir. 

Sahipli Mülkler
Sahipli bir mülk üzerinde 
durursanız sahibi sizden mülkün 
kira bedelini istemek zorundadır. 
Kira ödemenizi isterse Tapu 
Senedi kartında yazan kira 
bedelini ödemeniz gerekir. Mülk 
sahibi kirayı istemeyi unutur 
ve bir sonraki oyuncu zarı 
atarsa kira ödemek zorunda 
kalmazsınız!

Kira ödemek için:
1. Kirasını ödeyeceğiniz mülkün Tapu 

Senedi kartını üniteye okutun. 
2. Banka kartınızı okutun. Kira bedeli, 

hesabınızdan alınarak mülk sahibinin 
hesabına aktarılacaktır. 

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?
Bunun için üç seçeneğiniz var:

Şans kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı gelecek şekilde 
buraya yerleştirin.  1

5

Zarı oyun alanının 
yanına koyun.  4

Her Tapu Senedi kartını oyun 
alanında eşleştiği hanenin yanına koyun.  
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AYRICALIKLI ÖDÜLLER KAZANIN!  
Her piyonun, kendisiyle eşleşen ve para 
ödülü içeren bir Banka kartı bulunur. 
Zarda belirli bir sayı attığınızda, belirli bir 
haneye geldiğinizde veya belirli bir mülkü 
satın aldığınızda, seçtiğiniz piyona göre 
bir ödül kazanırsınız.  

Bu oyunda kağıt para geçmiyor! Kartlarınız ve 
bankacılık ünitesiyle servetinizin hesabını tutun. 
Oyun boyunca Banka kartınızı, Şans kartlarınızı 
ve Tapu Senedi kartlarınızı üniteye okutarak 
ilerlersiniz. Dünya Gezgini sizseniz benzersiz bonus 
ödülünüzü almak için referans kartınızı okutursunuz. 
Kartlarınızı daima barkod tarafı aşağı gelecek 
şekilde okutun. Bankacılık ünitesine tam olarak 
denk gelmesi için kartınızı resimde gösterildiği gibi 
düz tutun.  Bir kartı doğru şekilde okuttuğunuzda 
işleminizle ilgili bir doğrulama sesi duyacaksınız. 
Ses duymazsanız tekrar kartınızı okutmayı deneyin. 

Mülk Avcısı

Mil Zengini

Süper Birikimci

Dünya Gezgini

ARTIK İSTASYON VE 
İSKELELER YERİNE 
UÇUŞ HANELERİ VAR.
İstasyon veya iskele 
satın almak yerine 
B100 ödeyebilir 
ve oyun alanında 
dilediğiniz mülke 
uçabilirsiniz! 

ZORUNLU TAKAS!
Zorunlu Takas 
hanesine geldiğinizde 
mülklerinizden birini ve 
başka bir oyuncunun 
mülklerinden 
dilediğinizi seçerek 
anında ikisini değiş 
tokuş yapabilirsiniz. 

BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından 
her geçişinizde ya da burada 
durduğunuzda bankadan 
b200 alın.

Ücretsiz Otopark
Rahatlayın! Bir şey yapmanız 
gerekmez.  

Uçuş
Buraya geldiğinizde b100 
ödeyerek oyun alanındaki 
herhangi bir mülke gidebilirsiniz. 
Para ödemek ve bir mülke 
gitmek istemiyorsanız bir şey 
yapmanıza gerek yoktur. 

Ziyaretçi
Merak etmeyin. Bu hanede 
durduysanız piyonunuzu 
Ziyaretçi yazan bölüme 
koyun.

Kodes’e Gir 
Derhal Kodes hanesine 
ilerleyin! BAŞLANGIÇ 
noktasından geçseniz bile 
b200 alamazsınız. Kodes’e 
girdiğinizde sıranız sona 
erer. Kodes’teyken kira 
alamaz veya açık artırmalara 
katılamazsınız.  

Zorunlu Takas
Buraya geldiğinizde 
mülklerinizden birini seçebilir 
ve başka bir oyuncunun 
mülklerinden dilediğinizi 
seçerek anında takas 
edebilirsiniz. Tamamlanmış 
bir renk setinin parçası olan 
Tapu Senedi kartlarını değiş 
tokuş yapamazsınız. Not: 
Bu oyunda, yalnızca Zorunlu 
Takas hanesinde takas 
yapabilirsiniz. 

Şans 
Buraya geldiğinizde: 

Oynamaya başlamadan önce 
BANKA KARTI ÖDÜLLERİ bölümünü 
okuyarak benzersiz ödülünüz 
hakkında detaylı bilgi edinin. 
Ardından oyuna devam edin! 
Piyonunuzun durduğu haneye göre 
neler yapmanız gerektiğine bakın.

Sıra size gelince
1. Zarı atın.

2. Piyonunuzu, attığınız zar kadar 
saat yönünde ilerletin.

3. Hangi haneye geldiniz? 
Geldiğiniz hanenin kurallarını 
uygulayın. Detaylı bilgi için 
OYUN ALANINDAKİ HANELER 
bölümünü okuyun. 
Bir bonus ödül kazandıysanız 
ödülünüzü almayı unutmayın! 
Detaylı bilgi için BANKA KARTI 
ÖDÜLLERİ bölümünü okuyun. 

4. Sıranız sona erdi. Zarı 
solunuzdaki oyuncuya verin. 

Satın almak mı istiyorsunuz? 
1. Tapu Senedi kartını üniteye okutun. 
2. Banka kartınızı üniteye okutun. 

Ünite, mülkün değerini hesabınızdan 
düşecektir. 

3. Tapu Senedi kartını önünüze koyun. 
Bu kart artık sizin! Güncellenmiş 
bakiyeniz ekranda görünecektir. 

Bir mülkü açık artırmaya 
çıkarmak için: 
1. Ekranda   görünene kadar  

butonuna basın.  

2. Tapu Senedi kartını üniteye okutun.

3.  butonuna bastığınızda açık artırma 
başlar!  

Teklif vermek için: 
1.  butonuna basın. Teklif ekranda 

görünecektir. Tüm oyuncuların 
duyabilmesi için teklifi sesli okuyun. 
Zamanlayıcının süresi dolduğunda 
teklif veren en son oyuncu sizseniz 
ekranda gösterilen fiyata mülkü satın 
almanız gerekir. Mülkü satın almak için 
Banka kartınızı okutun. Ardından Tapu 
Senedi kartını önünüze koyun.   
Bir açık artırmayı kazanmanıza 
rağmen verdiğiniz teklifi karşılayacak 
kadar paranız yoksa ünite bir hata 
sesi çıkaracak ve açık artırmayı iptal 
edecektir. Mülkü hâlâ satın almak 
isteyen oyuncular varsa Tapu Senedi 
kartını üniteye okutup yukarıdaki 
adımları takip ederek açık artırmayı 
yeniden başlatın. 

Satın almak istemiyorsanız... 
O zaman açık artırmaya çıkarmalısınız! Herkes, 
açık artırma teklifini sıraya bağlı kalmadan 
verebilir. Açık artırma b10 ile başlar, bir 
oyuncu teklifini verdiğinde fiyat b10’ar artar. 
Her artırmadan sonra ünite on saniye kadar 
bekleyecektir. Bu on saniye içerisinde hiç 
kimse teklif vermezse son teklif veren oyuncu 
açık artırmayı kazanır. Açık artırmada hiç 
kimse teklif vermezse yapılacak bir şey yoktur.  

Renk serilerini 
toplayın! 
Bir renk grubundaki tüm 
mülklere, yani tam bir 
sete sahip olduğunuzda, 
bu mülklerin kiralarını iki 
katına çıkarabilirsiniz! 

Her bir oyuncunun bakiyesi, oyun boyunca 
burada gösterilir.

ÜNİTEYİ KAPATMAK VE OYUNU TEKRAR 
BAŞLATMAK İÇİN  butonunu beş saniye 
boyunca basılı tutun. 

Bir önceki işleminizi GERİ ALMAK için  
ve  butonlarını 5 saniye boyunca birlikte 
basılı tutun.  

Aşağıdaki adımları takip ederek bankacılık 
ünitesini kurun:  

Üniteyi oyun alanının ortasına yerleştirin. 

Oyunu ilk kez oynarken bu oyun kılavuzunun 
arkasında gösterildiği gibi pilleri takın. Ünite otomatik 
olarak açılacaktır. 

Oyunu daha önce oynadıysanız üniteyi tekrar 
etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın. Ardından, 
üniteyi kapatmak ve sıfırlamak için   butonunu beş 
saniye boyunca basılı tutun. Üniteyi tekrar açmak ve 
yeni bir oyuna başlamak için herhangi bir butona basın.   
Her oyuncu, sırayla Banka kartını üniteye okutur. 
Kartınızı doğru şekilde okuttuğunuzda benzersiz 
ödülünüzün sesini duyarsınız ve piyonunuzun 
simgesi ekranda belirir. 

Tüm oyuncular kartlarını okuttuktan sonra  
butonuna basın. Ekranda her bir piyonun b1500 
tutarındaki başlangıç bakiyesi gösterilecektir. 

Her oyuncu bir piyon seçer, piyonun eşleştiği Banka kartını ve referans 
kartını alır. Piyonunuzu BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirin ve Banka kartınız 
ile referans kartınızı önünüze koyun.   
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1. Ekranda  görünene kadar  

butonuna basın.  
2. Banka kartınızı üniteye okutun. 

b200 almak için:
1. Ekranda   görünene kadar  

butonuna basın.  
2. Banka kartınızı okutun. Ünite, 

hesabınızdan b100 eksiltecektir.  
3. Piyonunuzu istediğiniz mülke ilerletin! 

Sahibi yoksa ilerlediğiniz mülkü 
Banka’dan satın alabilirsiniz. Sahibi 
varsa kira bedelini ödeyin! BAŞLANGIÇ 
noktasından geçerseniz b200 almayın.

Uçmak için: 

1. Ekranda  görünene kadar  
butonuna basın.  

2. Diğer oyuncudan almak istediğiniz 
mülkün Tapu Senedi kartını bankacılık 
ünitesine okutun. Ardından bu kartı 
önünüze koyun. Bu kart artık sizin!

3. Diğer oyuncuya vermek istediğiniz 
mülkün Tapu Senedi kartını bankacılık 
ünitesine okutun. Bu oyuncu, kartı önüne 
koyar. Bu kart artık onun!

Takas yapmak için: 

1. Destenin en üstündeki kartı 
alın, seslice okuyun ve 
kartta belirtilenleri yapın. 
Ardından kartı üniteye 
okutun. 

2. Kart para almanızı veya 
ödemenizi söylerse Banka 
kartınızı üniteye okutun. 
Para, kartta yazılana göre 
hesabınıza eklenecek veya 
hesabınızdan çekilecektir. 
Bazı kartlar, sizinle birlikte 
para alabilmesi için başka 
bir oyuncu seçmenize 
olanak tanır. Bu durumda, 
siz kartınızı okuttuktan 
sonra ikinci oyuncu da 
Banka kartını okutmalıdır. 

3. Şans kartını destenin en 
altına koyun.  

1. Bir sonraki turda zar atmadan önce 
b100 ödeyin. Sonra zar atarak normal 
bir şekilde oyuna devam edin.   
Ödeme yapmak için:  
Ekranda  görünene kadar  
butonuna basın. Ardından Banka 
kartınızı okutun. Ünite, hesabınızdan 
b100 düşecektir.  

2. Bir sonraki turunuzda Kodes’ten 
Ücretsiz Çık kartını üniteye okutun. 
Yazılı yüzünü alta çevirerek kartı Şans 
destesinin en altına koyun ve zar atarak 
oyuna devam edin. 

3. Sonraki turunuzda zarda 6 atın. Bunu 
başarabilirseniz serbest kalırsınız! 
Attığınız zar kadar ilerleyin ve sonrasında 
ilerlediğiniz hanenin kurallarına uyun. 
En fazla üç turda zarda 6 atmayı 
deneyebilirsiniz. Üçüncü turun sonunda 
da 6 gelmezse yukarıda anlatıldığı 
şekilde bankaya b100 ödeyin ve son 
attığınız zar kadar ilerleyin. İlerlediğiniz 
hanenin kurallarına uyun.   

Not: Dünya Gezgini sizseniz ve 
Kodes’ten çıkmak için 6 attıysanız 
referans kartınızdaki barkodu okutun.   


