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O Y U N  K I L A V U Z U

Oyunun Amacı

En sevdiğiniz Nintendo karakterleri ile Monopoly oyun alanında yarışın! 
Altın toplayarak, arsa satın alarak ve Bölüm Sonu Canavarlarını yenerek 
puan kazanın! Son Bölüm Sonu Canavarı Dövüşü sona erdiğinde oyun 
da sona erer. En çok puanı olan oyuncu oyunu kazanır!

İçindekiler

Oyun Alanı, 4 Karakter Piyonu, 4 Karakter Kartı, 4 Hatırlatma Kartı,
8 Bölüm Sonu Canavarı Kartı, 16 Tapu Senedi Kartı, 1 Numaralı Zar,
1 Güç Zarı, 90 Altın (50 Bir Değerinde Altın, 40 Beş Değerinde Altın).

BÖLÜM SONU CANAVARI 
DÖVÜŞÜ

BAŞLANGIÇ noktasından 
geçtiğinizde ya da bu noktada 
durduğunuzda bir Bölüm Sonu 
Canavarı Dövüşü’nü başlatmış 
olursunuz. Sıranızın sonunda:

1
En üstteki Bölüm Sonu 
Canavarı kartını açın 
ve tüm oyuncuların 
görebileceği şekilde
yere koyun.

• Canavarın Seviyesi.

•  Canavara karşı zar 
atmak için burada yazan 
bedeldeki altını bankaya 
ödeyin.

•  Kazanmak için zarda bu 
sayıyı ya da daha yükseğini 
atın.

•  Bu ödülü hemen kullanın.

•  Oyunun sonunda bu Bölüm 
Sonu Canavarı kartı bu 
puan değerindedir.

2

Eğer Bölüm Sonu Canavarı ile dövüşmek istiyorsanız ve zar atma bedelini 
karşılayacak altınınız varsa dövüşü başlatın. 

Çoğu Canavar ile dövüşmek için zar atma bedelini bankaya ödemeniz gerekir 
ama kimisi için Canavara ödeme yapmanız gerekebilir. Eğer kartta yazan 
talimata göre Canavara ödeme yapmanız gerekiyorsa, ödemenizi o Canavarın 
kartının üzerine yerleştirin. 

Eğer Bölüm Sonu Canavarı ile dövüşmek istemiyorsanız pas geçin. 
Solunuzdaki oyuncu Canavar ile dövüşebilir; o da pas geçmek isterse onun 
solundaki oyuncu Canavar ile dövüşebilir ve oyun bu şekilde devam eder.
Bir Bölüm Sonu Canavarı ile dövüşmeyi pas geçerseniz artık onunla tekrar 
dövüşemezsiniz; ama daha sonra oyunda diğer Canavarlarla dövüşebilirsiniz.

3

Numaralı zarı atın. 
Bölüm Sonu Canavarı’nı yendiniz mi?
Zarda gelen sayı, Canavarı yenmek için atmanız gereken sayıya eşit ya da o 
sayıdan daha yüksekse dövüşü siz kazandınız demektir. Bölüm Sonu Canavarı 
kartında yazan ödülü hemen kullanın ve puanlama için kartı önünüzde saklayın.

Bu sefer yenildiniz mi?
Zarda gelen sayı, Canavarı yenmek için atmanız gereken sayıdan küçükse 
dövüşü kaybettiniz. Solunuzdaki oyuncu zar atma bedelini ödeyerek Canavar 
ile dövüşebilir ve numaralı zarı atar. Eğer pas geçmek isterse onun solundaki 
oyuncu Canavar ile dövüşebilir ve oyun bu şekilde devam eder. 

Bir oyuncu kazanana ya da tüm oyuncular pas geçmeye karar verene kadar 
tüm oyuncular sırayla Bölüm Sonu Canavarı ile dövüşebilir. Ama her dövüş için 
zar atma bedelini ödemeleri gerekir. Tüm oyuncular pas geçerse Canavar kaçar 
ve oyundan çıkarılır.

70
PUAN

60
PUAN

20
PUAN

TOPLAM: 150 Puan

10 PUAN 10 PUAN 0 PUAN

Karakterlerin Değiştirilmesi
Sıra sizdeyken, Karakterinizi sahip olduğunuz Karakterlerden biriyle 
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Her turda Karakterinizi sadece 
bir kere değiştirebilirsiniz; ancak Karakterinizi ilerlettikten sonra 
onu değiştirip oyuna aldığınız diğer Karakterinizin Güç Özelliği’ni 
kullanabilirsiniz.

Oyunun Sonu
Parti Modu’nda son Bölüm Sonu Canavarı Dövüşü sona erdiğinde 
oyun da sona erer. Temel oyun kurallarında anlatıldığı gibi puanlarınızı 
hesaplayın.

Beraberlik durumunda, en çok Tapu Senedi ve Bölüm 
Sonu Canavarı kartı olan oyuncu oyunu kazanır!

Oyuna başlamak için Karakterlerinizden birini seçin ve o 
Karakterin piyonunu BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirin. Oyun 
alanında bir turda sadece bir Karakteriniz bulunabilir ve oyuncular 
aynı anda aynı Karakterlerle oyunu oynayamazlar. Örneğin, 
iki oyuncu Mario ile oynamayı seçti. Bir seferde sadece bir 
oyuncu Mario’yu oyun alanında kullanabilir. İlk hangi Karakterle 
oynayacağını en küçük oyuncu seçer.

Her oyuncu iki Karakter seçer ve bu iki Karakterin 
piyonlarını BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirir. Bu 
Karakterlerin kartlarını alın ve yüzleri açık, güçleri görünür 
bir şekilde önünüze yerleştirin.

Bölüm Sonu Canavarı destesini hazırlarken sadece 1, 2, 3, 
5, 6, 8 numaralı kartları desteye katın.

Her oyuncu 20 Altın ile oyuna başlar.

Her oyuncu iki ya da üç Karakter seçer ve o Karakterlerin 
piyonlarını ve kartlarını alır.

OYUN ZAMANI!
•  Sıra size gelince, iki zarı birlikte attıktan sonra oynamak için bir 

Karakter seçmeniz gerekir. Karakterin sırası sona erdiğinde, bu 
Karakterin kartını ters çevirin. Bir Karakter kartı ters çevrili ise o 
Karakteri kullanamazsınız. Örneğin, siz hem Mario hem de Donkey 
Kong’sunuz. İlk turunuzda Mario’yu kullanırsanız, onun kartını ters 
çevirin. İkinci turda Donkey Kong’u kullanmanız gerekir; oynadıktan 
sonra onun da kartını ters çevirin. Üçüncü turda her iki Karakterin 
kartını açın ve oynamak için ya Mario’yu ya da Donkey Kong’u 
seçin.

•  Tüm oyuncuları etkileyen herhangi bir Özelliği aktive ettiğinizde, bu 
sadece rakibinizin Karakterlerinden birini etkilemiş olur. Örneğin 
Güç Zarı’nda atarsanız, rakibiniz hangi Karakterinin altın 
bırakıp hangisinin altın bırakmayacağını seçebilir. Sizin Karakteriniz 
altın bırakmaz. Eğer zarda atarsanız, bu sadece rakibinizin 
Karakterini etkiler, hiçbir zaman sizinkini etkilemez.

•  Eğer sıra sizdeyse ve Karakterlerinizden biri Kodes’teyse, iki zarı 
birlikte atmadan önce Karakterinizi ödeme yaparak mı yoksa zar 
atarak mı Kodes’ten çıkaracağınıza karar vermeniz gerekir.

2 YA DA 3 KİŞİLİK OYUN
Oyunu 3 kişi oynuyorsanız, Bölüm Sonu Canavarı destesini hazırlarken 
sadece 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı kartları desteye katın.

Oyunu 2 kişi oynuyorsanız, aşağıdaki değişikliklerle temel oyun 
kurallarını uygulayın:

Oyuna Hazırlık!

Oyuna Hazırlık!2

2

3

1

1

PARTİ MODU!
Birden fazla Karakter ile oynayın!
Parti Modu’nda her oyuncu en fazla üç Karakter ile bir takım oluşturabilir 
ve oyun sırasında Karakterleri değiş tokuş ederek oyuna alabilir ya da oyun 
dışında bırakabilir. Daha fazla Karakter edinmek için MONOPOLY Gamer 
Power Packs satın alabilirsiniz. (Stoklarla sınırlıdır. Her biri ayrı satılır.
Her ülkede bulunmayabilir.) Parti Modu, büyük bir Karakter koleksiyonu
ve Monopoly Gamer oyununun kurallarına hakim üç ya da dört kişiyle en
iyi şekilde oynanır. İki Kişilik oyun için, 2 kişilik oyun kurallarını okuyun.

Parti Modu Nasıl Oynanır?
Aşağıdaki değişikliklerle temel oyun kurallarını uygulayın: 

Her biri özel güçlere sahip Karakterler,
MONOPOLY Gamer Power Packs’te!

WARIO™

DIDDY KONG™

LUIGI™

FIRE MARIO

TOAD™

BOO™

Rosalina

Tanooki Mario

YAŞ

2–4
OYUNCU8

OYUNUN SONU
Son Bölüm Sonu Canavarı Dövüşü bittiğinde oyun da 
sona erer. En çok puanı olan oyuncu oyunu kazanır!

Puanınızı hesaplamak için; Tapu Senedi ve Bölüm 
Sonu Canavarı kartlarınızdaki puanlarınızla altınlarınızın 
puanlarını toplayın. Her beş değerindeki altın, 10 puandır. 
Kolayca hesaplayabilmek için bir değerindeki altınlarınızı, 
beşlik setler haline getirin.

Aşağıdaki örnekte puanlarınızı nasıl toplayacağınızı 
görebilirsiniz. Bu oyuncunun 3 arsası, yendiği 2 Bölüm 
Sonu Canavarı ve 13 Altın’ı var.

Her biri ayrı satılır. Stoklarla sınırlıdır. Her ülkede bulunmayabilir. 
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Altınlar
MONOPOLY Gamer’da kağıt para 
yerine altın vardır. Oyun sırasında 
oyuncular altınları bırakıp toplayarak 
oyun alanını dolaşır. Kılavuzda ve 
kartlarda “Altın” para değeri olarak da 
kullanılmıştır. Örneğin 3 Altın ödemeniz 
gerekiyorsa 1 değerinde 3 altın 
vermeniz gerekir.

Satın almak istemiyorsanız ya da satın alacak paranız yoksa...
Arsa açık artırma yoluyla satışa çıkarılır. Açık artırma sizinle başlar ve solunuzdaki 
oyuncu ile devam eder. Açık artırma 1 Altın ile başlar ve teklifl er sadece 1’er Altın 
ile artırılabilir. En yüksek teklifi  veren son oyuncu açık artırmayı kazanır, bankaya 
ödemeyi yapar ve Tapu Senedi kartını alır. Kimse açık artırmaya katılmak 
istemezse arsa sahipsiz kalır.

Sahipli Arsalar
Sahipli bir arsa üzerinde durursanız, sahibine 
arsanın Tapu Senedi kartında yazan kira bedelini 
ödemelisiniz.

Eğer arsanın sahibi bir renk grubundaki tüm 
arsalara, yani tam bir renk setine sahipse kira 
bedelinin iki katını ödemeniz gerekir. Bir sonraki 
oyuncu zar atmadan önce mülk sahibi kirayı 
istemek zorundadır. Eğer istemezse ve sıranız 
geçerse kira ödemek zorunda kalmazsınız!

ARSALAR
Oyun alanındaki arsalar, Meşe Palamudu 
Ovası’ndan başlayarak değeri en düşükten en 
yükseğe göre sıralanır.

Sahipsiz Arsalar
Sahipsiz bir arsanın üzerinde durursanız, o arsayı 
satın almanız ya da açık artırmaya çıkarmanız 
gerekir.

Satın almak istiyorsanız... 
Hane üzerinde yazılı olan bedeli ödeyin ve Tapu 
Senedi kartını alın.

Karakterlerin Özellikleri
Süper Yıldız hanesinde durduğunuzda 
Karakterlerinizin özel Süper Yıldız 
Özelliği aktive olur.

Bölüm Sonu
Canavarı Dövüşü
Bir oyuncu BAŞLANGIÇ hanesini 
geçtiğinde efsanevi bir Bölüm Sonu 
Canavarı ile dövüşme şansı elde eder. 
Canavarı yenerseniz özel bir ödül 
kazanırsınız.

Güç Zarı
Bu zarı numaralı zarla birlikte atın. Sıra 
size gelince, piyonunuzu ilerletin VE
bir Güç Özelliği’ni aktive edin. Zarda 
gelen Güç Özelliği’ne göre Karakterlerin 
gücü artar.

Güç Zarı sıra sizdeyken bir Özelliği aktive etmenizi 
sağlar.

Attığınız zarda Karakterinize özel bir Güç Özelliği gelirse, 
Karakterinizin gücü artar. Karakteriniz için güçlenen 
Özelliği kullanmanız gerekir. Detaylar için Karakter 
kartını okuyun.

3

Zarda Kırmızı Kabuk gelirse, istediğiniz bir oyuncudan 
durduğu haneye 3 Altın bırakmasını isteyin. Eğer 
Prenses Peach iseniz ve attığınız zarda bu sembol 
geldiyse, istediğiniz bir oyuncudan durduğu haneye
4 Altın bırakmasını isteyin.

3

Zarda Yeşil Kabuk gelirse, oyun alanında önünüzde 
duran ilk oyuncudan durduğu haneye 3 Altın bırakmasını 
isteyin. Eğer bu hanede iki oyuncu duruyorsa birini seçin.

Eğer Yoshi iseniz ve attığınız zarda bu sembol geldiyse, 
hemen önünüzde YA DA arkanızda duran oyunculardan 
birini seçin ve o oyuncudan durduğu haneye 3 Altın 
bırakmasını isteyin.

Zarda Altın gelirse, bankadan 3 Altın alın.
Eğer Mario iseniz ve attığınız zarda bu sembol geldiyse 
bankadan 4 Altın alın. 

1

Zarda POW gelirse, diğer tüm oyunculardan durdukları 
hanelere 1’er Altın bırakmasını isteyin. 

Eğer Donkey Kong iseniz ve attığınız zarda bu sembol 
geldiyse, diğer tüm oyunculardan durdukları hanelere 
2’şer Altın bırakmasını isteyin.

2
Zarda Blooper gelirse, istediğiniz bir oyuncudan
2 Altın alın.

Bir sonraki oyuncu zarları atmadan önce Güç Özelliği’ni ya da 
Karakterinizin güçlenen Özelliğini kullanmanız gerekir. Unutursanız 
Özelliği kullanamazsınız.

4

5

1 Altınları değerlerine göre ayırın ve hepsini oyuncuların 
yetişebileceği bir yere koyun.

2
Bölüm Sonu Canavarı kartlarını yüzleri aşağı gelecek şekilde ve
1 numaralı Bölüm Sonu Canavarı kartı en üstte olmak üzere sıralı 
bir deste yapın. Desteyi buraya yerleştirin.

3
Her Tapu Senedi kartını oyun alanında eşleştiği hanenin yanına 
koyun. Eğer yeriniz yoksa hepsini bir deste yapıp saklayın ve
Tapu Senedi kartlarından sorumlu olması için bir oyuncu seçin.

Her oyuncu bir Karakter seçer.  Karakter piyonlarını BAŞLANGIÇ 
noktasına yerleştirin. Karakter kartınızı önünüze koyun.

Tüm oyuncular aşağıda gösterilenlerle oyuna başlar:

5 adet bir
değerinde altın

1 adet beş değerinde 
altın

1 Hatırlatma 
Kartı

Arsa Anlaşmaları 
Sıra sizdeyken istediğiniz zaman başka bir oyuncudan arsa satın 
alabilir, arsanızı başka bir oyuncuya satabilir, takas edebilirsiniz. Ancak 
hiçbir zaman Bölüm Sonu Canavarı kartlarınızı satamaz ya da takas 
edemezsiniz. Bir Bölüm Sonu Canavarı’nı yendiğinizde kazandığınız 
puanlar oyunun sonuna kadar sizindir!

1

İki zarı birlikte atın ve aşağıdaki talimatları herhangi bir sırada 
uygulayın.

•  Piyonunuzu attığınız zar kadar saat yönünde ilerletin. 
Üzerinden geçtiğiniz ve üzerinde durduğunuz hanelerdeki 
altınları toplayın; ancak oyuna başladığınız hanenin 
üzerindeki altınları alamazsınız.

  Hangi hanenin üzerinde durduğunuza bakın. Bu haneye 
geldiğinizde yapmanız gerekenleri uygulayın. Detaylı bilgi 
için “OYUN ALANINDAKİ HANELER” bölümünü okuyun.

•  Attığınız Güç Zarı’nda gelen özelliği kullanın.
Detaylı bilgi için “GÜÇ ZARI” bölümünü okuyun.
Zarda gelen Özelliğin, Karakterinizin gücünü artırıp 
artırmadığını öğrenmek için Karakter kartına bakın.

2
BAŞLANGIÇ noktasından geçerseniz ya da bu noktada 
durursanız, sıranızın sonunda Bölüm Sonu Canavarı 
Dövüşü’nü başlatabilirsiniz. Bunun için en üstteki Bölüm 
Sonu Canavarı kartını açın. Detaylı bilgi için “BÖLÜM SONU 
CANAVARI DÖVÜŞÜ” bölümünü okuyun.

3
Sıranız sona erdi! Zarları solunuzdaki oyuncuya verin.
Zarları diğer oyuncuya verdikten sonra toplamanız gereken 
altınları almadığınızı fark ederseniz artık çok geç! Altınlar 
bir sonraki oyuncu için yerlerinde kalır!

MONOPOLY GAMER’DA
NELER FARKLI?

En Çok Puanı Olan Oyuncu Kazanır!
MONOPOLY Gamer’da önemli olan daha çok paraya 
sahip olmak değildir. Oyunu en çok puana sahipseniz 
kazanabilirsiniz. Puan kazanmak için de altın toplamanız, 
arsalar satın almanız ve Bölüm Sonu Canavarlarını 
yenmeniz gerekiyor.

OYUN ZAMANI!
Oyunu Kazanmak İçin
Altın toplayarak, arsa satın alarak ve Bölüm Sonu Canavarlarını yenerek 
puan kazanın! Oyunun sonunda en çok puanı olan oyuncu oyunu 
kazanır!

Oyuna İlk Kim Başlar?
Her oyuncu numaralı zarı atar. En yüksek zarı atan oyuncu oyuna 
başlar, sonra sıra solundaki oyuncuya geçer.

Sıra Size Gelince

OYUN ALANINDAKİ HANELER
GÜÇ ZARI

İLK HANGİ ZARA GÖRE 
OYNAYACAĞIM NEDEN 
ÖNEMLİ?
Aşağıdaki örnekte Mario; numaralı zarda 4, Güç Zarı’nda yeşil 
kabuk attı. Eğer ilk yeşil kabuğa göre oynarsa, Donkey Kong’un 
durduğu haneye 3 Altın bırakması gerekir. Mario dört hane ileri 
gittiğinde bu altınları toplayabilir. Eğer Mario dört hane ileri gittikten 
sonra yeşil kabuğu kullanırsa bu sefer Prenses Peach’in durduğu 
haneye 3 Altın bırakması gerekir; ama o zaman Mario bu turda 
altınları toplayamamış olur.

HİÇ ALTINIM KALMAZSA...
Bir oyuncu sizin altın bırakmanıza ya da vermenize neden olacak 
bir Güç Özelliği kullanırsa ya da kira vermeniz gerekiyorsa ödeme 
yapmanız gerekir. 

Eğer ödeme yapmak için altınınız kalmadıysa, borcunuzu kapatmak 
için arsalarınızı satmanız gerekir. Arsanızı, Tapu Senedi kartı 
üzerinde yazan değerden bankaya ya da anlaştığınız fi yat üzerinden 
bir başka oyuncuya satabilirsiniz. Sonra elinizdeki altınlarla 
borcunuzu ödeyin. 

Eğer altınınız ya da arsanız yoksa bir şey yapmayın. Zaten yeterince 
kötü durumdasınız! Oyunda takılmaya devam edin!

MARIO’NUN 
ATTIĞI ZARLAR

Geçiş Borusu
Bu hane üzerinde durduğunuzda, piyonunuzu saat yönünde 
ilerletip bir sonraki Geçiş Borusu hanesine ilerleyin. 
Geçtiğiniz ve durduğunuz hanelerin üzerinde altın varsa 
hepsini toplayın! BAŞLANGIÇ noktasından geçerseniz,
2 Altın alın ve sıranızın sonunda destenin en üstündeki 
Bölüm Sonu Canavarı kartını açın.

Ziyaretçi
Bu hane üzerinde durduğunuzda, Karakter piyonunuzu 
“Ziyaretçi” yazan bölüme koyun.

BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da bu 
noktada durduğunuzda bankadan 2 Altın alın. Sıranızın 
sonunda en üstteki Bölüm Sonu Canavarı kartını açın! 
Detaylı bilgi için “BÖLÜM SONU CANAVARI DÖVÜŞÜ” 
bölümünü okuyun.

Kodes’e Gir
Karakter piyonunuzu doğruca Kodes hanesine
ilerletin! BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile
2 Altın alamazsınız; geçtiğiniz ve durduğunuz hanelerin 
üzerindeki altınları toplayamazsınız. Bir Bölüm Sonu 
Canavarı kartı da açamazsınız.Sıranız sona erer.

Kodes’teyken...
Kodes’teyken Bölüm Sonu Canavarı Dövüşü’ne katılamazsınız.
Ama kira toplayabilir, açık artırmalara katılabilir ve takas yapabilirsiniz.
Karakter Özellikleri sizi etkilemeye devam eder. Kodes’teyken altın 
bırakmak zorunda kalırsanız onları “Ziyaretçi” yazan yere koymanız gerekir.

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?
Bir sonraki turda zar atmadan önce 5 Altın ödeyin. Sonra iki zarı birlikte atın 
ve oyuna devam edin. 

YA DA

Numaralı zarı atın. Zarda 6 gelirse hiçbir ücret ödemeden Kodes’ten 
çıkabilirsiniz. Sonra iki zarı birlikte atın ve oyuna devam edin. Eğer zarda
6 atamazsanız, sıranız sona erer. Bir sonraki turda da zar atmayı deneyip
6 atamazsanız, üçüncü turda Kodes’ten ücretsiz çıkıp iki zarı birlikte atabilir 
ve oyuna devam edebilirsiniz. Kodes’ten ayrılırken “Ziyaretçi” bölümündeki 
altınları toplayabilirsiniz.

Süper Yıldız
Bu hane üzerinde durduğunuzda, karakterinizin 
özel Süper Yıldız Özelliği aktive olur. Her biri ile 
ilgili bilgiyi aşağıda ya da Karakter kartınızda 
bulabilirsiniz.

Mario™
Numaralı zarı atın, bankadan 5 Altın ve zarda 
gelen sayı değerinde altın alın. 

Prenses Peach™
Sahip olduğunuz tüm arsaların kira gelirlerini 
bankadan alın.

Yoshi™
Oyun alanı üzerindeki tüm altınları toplayın.

Donkey Kong™
Her oyuncudan 3’er Altın alın.

Altın Blok
Bu hane üzerinde durduğunuzda, numaralı zarı atın ve 
bankadan zarda gelen sayı değerinde altın alın. 

Thwomp
Bu hane üzerinde durduğunuzda, hanenin üzerine
2 Altın bırakın. 

OYUNA HAZIRLIK
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