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BİR YETİŞKİN 
TARAFINDAN 

KURULMASI GEREKİR 

HASBRO GAMING ve MONOPOLY adı ile logosu, oyun alanının 
dizaynı ve dört köşesindeki oyun haneleri, MR. MONOPOLY adı ve 
karakteri ile oyuna özgü oyun alanı ve oyun parçalarının tüm ayırt 
edici özellikleri Hasbro’nun tescilli emlak ticareti oyunu ve gereçleri 
markasıdır. 
© 1935, 2017 Hasbro. Tüm hakları saklıdır. 
Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 
2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. 
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Europe, 4 The Square, 
Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. İngiltere. 
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. 
Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 
34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye 
☎ +90 2164229010, info@hasbro.com.tr
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın. 
Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.

www.hasbro.com.tr

www.hasbrokutuoyunlari.com

BANKA ÜNİTESİNİ KULLANMAK 
İÇİN HIZLICA GÖZ ATABİLECEĞİN 
REHBER
Arsa satın almak için
1. Banka kartını üniteye yerleştir.  

2. Hane üzerinde yazan rakam kere  butonuna bas. 

3.   butonuna bas.

4. Kartını çıkar. 

Kira öderken ve alırken
1. Kira ödeyen oyuncu: banka kartını üniteye yerleştir.  

2. Hane üzerinde yazan rakam kere  butonuna bas. 

3.  butonuna bas. 

4. Kartını çıkar. 

5. Kira alan oyuncu: banka kartını üniteye yerleştir.  

6. Kartını çıkar. 

BAŞLANGIÇ’tan geçersen ya da bu noktada 
durursan
1. Banka kartını üniteye yerleştir.  

2.   butonuna bas.

3. Kartını çıkar. 

Ne kadar paran olduğunu görmek için
1. Banka kartını üniteye yerleştir. Önce kartının numarası, 

sonra kartındaki paran görünür.  

2. Kartını çıkar.

İÇİNDEKİLER 
Oyun Alanı • Elektronik Banka Ünitesi • 4 Banka Kartı 
• 4 Monopoly Junior Piyon • 20 Şans Kartı 
• 48 “Satıldı” Tabelası • Zar • 4  Piyon Kartı

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.0
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OYUNUN AMACI
Oyun alanı üzerinde dolaş, arsalar satın al, Şans kartları çek ve para kazan. Paranın hesabını tutmak için elektronik banka 
ünitesini kullan. Bir oyuncunun ödeme yapmak için parası kalmazsa ifl as eder ve oyun sona erer. En çok parası olan oyuncu 
oyunu kazanır!

Hızlıca banka ünitesine göz atalım. 

Banka Butonu BAŞLANGIÇ butonu

Ekran

Kira Butonu

2

Artı

Eksi

Para almayı ya da ödemeyi 
tamamlamak için bu butona 
bas.

BAŞLANGIÇ noktasından 
geçtiğinde ya da bu noktada 
durduğunda B2 almak için 

bu butona bas. 

Eğer bu butona 3 saniye 
boyunca bastırırsan, banka 

ünitesi ve oyununuz sıfırlanır.

Kira ödemek için bu butona 
bas.

Bu butona her bastığında 
kartındaki paraya B1 
eklenir. 

Bu butona her bastığında 
kartındaki paradan B1 

eksilir. 

İLK DEFA OYNARKEN 
1. 48 “satıldı” tabelasını üzerine bastırarak tabakadan çıkarın. Şans kartlarını plastik ambalajından çıkarın. 

2. Elektronik banka ünitesine pilleri takın. 6. sayfadaki “Pil Bilgisi” bölümüne bakın. 

OYUNA HAZIRLIK
1  Oyun alanını aç ve tüm oyuncuların yetişebileceği şekilde ortaya koy.

2   4 piyon kartını Şans kartlarından ayır. Şans kartları destesini karıştır ve yüzleri aşağı bakacak şekilde oyun 
alanındaki Şans kartları bölümüne yerleştir.

3   Her oyuncu bir piyon seçer.

 •   Seçtiğin piyonu BAŞLANGIÇ 
hanesine koy.

 •   Seçtiğin piyonla eş 
banka kartını, “satıldı” 
tabelalarını ve Piyon 
kartını önüne koy.

4 Oynamaya hazırsanız, banka ünitesini açmak için  butonuna üç saniye 
boyunca bastır . 

Oyunun başında her oyuncunun kartına B18 yüklüdür. Banka kartını 
üniteye takarak ne kadar paraya sahip olduğunu öğrenebilirsin. Kartı üniteye 
yerleştirdiğinde ekranda önce kartının numarasını (1, 2, 3 veya 4), sonra 
kartında ne kadar para olduğunu göreceksin. 

x12 x12 x12 x12

Karttaki Para

3

Kartın Numarası
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OYUN ALANINDAKİ HANELERHAYDİ OYNAYALIM!
Oyunu nasıl kazanırım?
Herhangi bir oyuncu ifl as ettiğinde (yani 
kartındaki para sıfırın altına düştüğünde) 
en çok parası olan oyuncu oyunu kazanır. 
Bir oyuncu ifl as ettiğinde banka ünitesi 
otomatik olarak oyunu sona erdirir 
ve ekranda kazanan oyuncunun kart 
numarası ve ne kadar parası olduğu 
görünür.

İlk kim oyuna başlar?
En küçük oyuncu oyuna başlar. Sonra sıra 
solundaki oyuncuya geçer.

Sıra sana gelince:

1   Zarı at ve piyonunu zarda gelen 
sayı kadar ok yönünde ilerlet. 
Her zaman piyonunu ileri doğru 
ilerlet, geri gitme.
BAŞLANGIÇ noktasından her 
geçişinde ya da bu noktanın 
üzerinde durduğunda B2 al! 
Sağda BAŞLANGIÇ hanesini 
görebilirsin.

2   Hangi haneye geldin? OYUN 
ALANINDAKİ HANELER bölümünü 
oku ve o hane için yazılanları 
uygula.  

3     Sıran sona erdi! Zarı, solundaki 
oyuncuya ver. Şimdi sıra bu 
oyuncuda...

SAHİPSİZ ARSA 

Aynı renkte iki kart = iki kat kira!
Eğer bir oyuncu aynı renkte iki arsaya sahipse, bu 
arsalardan birinin üzerinde duran oyuncudan hane 
üzerinde yazan bedelin iki katını alır. Kira ödemek için 
yukarıdaki talimatları uygula, ama ödeme yaparken 
butona hane üzerinde yazan rakamın iki katı kere bas. 

SAHİPLİ ARSA 
Arsanın sahibine kira ödemek zorundasın. Bunun için 
sırayla şu talimatları uygula:  

1. Kartını banka ünitesine yerleştir. Ekranda önce kartının 
numarasını, sonra kartta ne kadar paran olduğunu 
göreceksin.

2. Kira, hane üzerinde yazan bedeldir. Bunun için   
butonuna hanede yazan rakam kere bas. Ekranda 
kartından ne kadar para alındığı görünür.

3. Kira ödemeyi tamamlamak için  butonuna bas.   

4. Sonra kartını çıkar ve banka ünitesini kira ödemen 
gereken oyuncuya ver. 

5. Arsanın sahibi kartını banka ünitesine yerleştirir. Kira 
otomatik olarak hesabına geçer. Ekranda kartta ne kadar 
para olduğu görünür.

6. Kart çıkarılır.

BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinde ya da bu 
noktanın üzerinde durduğunda bankadan B2 al. 
Bunun için sırayla şu talimatları uygula:

1. Kartını banka ünitesine yerleştir.

2.  butonuna bir kere bas.

3. Kartını çıkar.

ŞANS 
En üstten bir Şans kartı çek, üzerinde yazılanı yüksek 
sesle oku ve talimatları uygula. Kullanılan kartı 
destenin en altına koy. Para alman ya da ödemen mi 
gerekiyor? Bunun için sırayla şu talimatları uygula:

KODES’E GİR
Oyun alanının köşesindeki KODES hanesine ilerle. 
BAŞLANGIÇ noktasından geçme ve B2 alma. 
Tekrar sıra sana geldiğinde, B1 ödeyerek ya da 
“Kodes’ten ücretsiz çık” kartını kullanarak Kodes’ten 
çık. Sonra zar at ve piyonunu ilerlet. Kodes’teyken kira 
toplamaya devam edebilirsin. Kodes’ten çıkmak için 
ödeme yapmak istiyorsan sırayla aşağıdaki talimatları 
uygula: 

1. Kartını banka ünitesine yerleştir.

2. B1 ödemek için  butonuna bir kere bas.

3.  butonuna bas. 

4. Kartını çıkar. 

ZİYARETÇİ

ÜCRETSİZ OTOPARK

Bu arsayı satın almak zorundasın! Bunun için sırayla şu 
talimatları uygula: 

1.  Kartını banka ünitesine 
yerleştir. Ekranda önce 
kartının numarasını, sonra 
kartta ne kadar paran 
olduğunu göreceksin.

2. Hane üzerinde yazılı bedeli bankaya öde. Bunun için 
 butonuna hanede yazan rakam kere bas. Ekranda 

kartından ne kadar para alındığı görünür. 

3. Satın almayı tamamlamak için  
butonuna bas. 

4. Kartını çıkar.

5. Hanenin en üst kısmındaki 
renkli banda “satıldı” 
tabelalarından 
birini yerleştir. 

Merak etme, sadece 
ziyarete geldin!

Hiçbir şey yapma. 
Biraz dinlen.

1. Kartını banka ünitesine yerleştir. 

2. Eğer kartta para AL yazıyorsa,  butonuna kartta yazan rakam kere 
bas. Sonra  butonuna bas. Sonra da kartını çıkar.

  Eğer kartta para ÖDE yazıyorsa,  butonuna kartta yazan rakam kere 
bas. Sonra  butonuna bas. Sonra da kartını çıkar. 
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BANKA ÜNİTESİ HAKKINDA 
DAHA FAZLA BİLGİ

KAZANAN!
Kira ödemek, arsa satın almak, Şans 
kartında yazan bir cezayı ya da Kodes’ten 
çıkma bedelini ödemek için  
butonuna bastığında kartta paran yoksa 
ifl as ettin demektir. Oyun sona erer. 

Ekranda kazanan oyuncunun kartının 
numarası ve sahip olduğu para görünür. 
İsterlerse diğer oyuncular da sırayla 
kartlarını banka ünitesine yerleştirip ne 
kadar paraları olduğunu görebilir.

Beraberlik varsa ünitede sırayla iki 
kazananın kart numaraları ve sahip 
oldukları para görünür. Sonra berabere 
kalan oyuncular arsalarının değerlerini 
hesaplar ve sahip oldukları paraya ekler. 
En zengin oyuncu oyunu kazanır!

Oyunu tekrar oynamak için  
butonuna üç saniye boyunca bastırın. 
Banka ünitesiyle beş dakika işlem 
yapılmazsa ünite kendi kendine kapanır. 

• Ne kadar paraya sahip olduğunu bilmen önemli! Bunu öğrenmek için 
istediğin zaman kartını banka ünitesine yerleştir. Sahip olduğun para 
ekranda görünecek. Herhangi bir butona basma; sadece kartını çıkar.

• Yanlış mı yaptın? Merak etme! 

 •  Yanlışlıkla kartından ödeme mi yaptın? Kartını yeniden banka 
ünitesine yerleştir ve  butonuna basarak kartına tekrar bu parayı 
ekle. Sonra  butonuna bas ve kartını banka ünitesinden çıkar. 
Yanlışlıkla kartına para mı ekledin? Bu sefer  butonuna basarak 
yukarıdaki talimatları tekrarla.

 •  Kira ödemesi yaparken  butonuna basmayı unutup kartını 
çıkarırsan, arsanın sahibi kendi kartını üniteye yerleştirip  
butonuna basabilir. 

•  Sıra sendeyken banka ünitesini birden fazla işlem için kullanabilirsin. 
Örneğin BAŞLANGIÇ noktasından geçip bir hanenin üzerinde durduysan, 
banka ünitesine kartını yerleştir ve B2 almak için  butonuna 
bas. Sonra kartını çıkarmadan arsa satın almak veya kira ödemek için 
yapman gereken talimatları uygula. 

• Eğer çektiğin Şans kartında ücretsiz bir arsa alabileceğin yazıyorsa para 
ödemene, yani banka kartınla bir işlem yapmana gerek yok demektir.

• Eğer çektiğin Şans kartında herhangi bir oyuncudan istediğin bir arsayı 
satın alabileceğin yazıyorsa, banka kartını kullanarak tıpkı kira öder gibi 
arsanın sahibine arsanın bedelini öde. 

• Banka ünitesiyle beş dakika işlem yapılmazsa ünite uykuya dalar. 
Eğer ünite oyunun ortasında uykuya dalarsa üniteyi açmak için 

butonuna bir kez basıp parmağını çek, böylece oyuna devam 
edebilirsiniz. Ne zaman istersen butonuna üç saniye boyunca 
bastırıp yeni bir oyuna başlayabilirsin. 
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ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın.
Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir. 

 DİKKAT: 
1. Tüm küçük parçalar gibi piller de çocuklardan uzak 

tutulmalıdır. Yutulması durumunda hemen bir doktora 
başvurulmalıdır. 

2.  Ürünü kullanmadan önce açıklamaları dikkatle 
okuyun. Her zaman önerilen pilleri, + ve – 
kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek 
takın. 

3.  Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart 
(karbon-çinko) pillerle alkalin pilleri birlikte 
kullanmayın. 

4.  Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın. 

5.  Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri 
çıkartmayı unutmayın.

6.  Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın.

7.  Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit 
yapabilir. Gerekirse oyuncağı yeniden ayarlayın 
(kapatıp tekrar açarak veya pillerini çıkartıp tekrar 
takarak). 

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

8.  ŞARJ EDİLEBİLEN PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle 
birlikte kullanmayın. Şarj etmeden önce pilleri 
mutlaka ürünün içinden çıkartın. Şarj işlemi mutlaka 
bir yetişkinin kontrolünde yapılmalıdır. DİĞER TİP 
PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN.

  Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm 
kutularına atılmalıdır. Evinizdeki çöp kutusuna 
atmayın.
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ALKALİN PİLLERLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR


