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İÇİNDEKİLER 
Oyun Alanı, 100 Kart (35 Yatırım, 31 Sürpriz, 34 Posta),  
1 Numaralı Zar, 1 MAAŞ GÜNÜ Zarı, 4 Piyon, Hesap Defteri, 
Para Destesi

MAAŞ GÜNÜ oyunu, belirlenen ayın sonunda biter. Ayın sonunu iflas etmeden getirebilmeniz için 
paranızı akıllıca idare etmeniz gerekir. İyi Yatırımlar bulup onları kârlı bir şekilde satarak birikiminizi 
artırın. İhtiyacınız varsa borç alın ve faturalarınızı ödemeyi unutmayın. 

MUTLU YILLAR!
Bu haneye gelirseniz doğum 
günü hediyesi olarak her 
oyuncudan 100 alın.

EŞYA SATIŞI
Bu haneye gelirseniz zar atın 
ve attığınız zarın 100 katını 
bankaya ödeyin. Eşya Satışı 
hanesinin altındaki Yatırım 
kartını alın. Bu kart artık sizin! 
Yeni bir Yatırım kartı çekin, 
kapalı bir şekilde Eşya Satışı 
hanesinin altına yerleştirin.

YAZ SAATİ UYGULAMASI
Bu haneye gelirseniz, her 
oyuncu bir hane geri gider. 
Sizden başlayarak oyuncular 
sırayla yeni geldikleri haneye 
göre yapılması gerekenleri 
uygular. BAŞLANGIÇ hanesinde 
oyuncu varsa, bu oyuncu/
oyuncular yerinde kalır ve tekrar 
800 tutarındaki maaşını alır.

BÜYÜK İKRAMİYE
Sıra size geldiğinde zarda 6 
atarsanız, Büyük İkramiye 
hanesindeki tüm parayı alın.  
Yaşasın! 

Bu haneye ulaştığınızda, attığınız zara göre daha fazla ilerlemeniz 
gerekse bile burada durun. Ayın sonu geldi; artık maaşınızı alabilirsiniz! 
Bu aynı zamanda faturalarınızı da ödemeniz gerektiği anlamına 
geliyor. İşte sırasıyla yapmanız gerekenler:

Ödeme yapmanız gereken herhangi bir şey için istediğiniz 
zaman borç alabilirsiniz. Sadece piyangoya katılmak için borç 
ALAMAZSINIZ. Bu çok sorumsuz bir davranış olur!

Bankacı oyuncuların alacağı borçlardan sorumludur. Borç tutarı 
1000 ya da katları olabilir. Bankacı tüm oyuncuların borçlarını 
hesap defterine yazmak zorundadır.

MAAŞ GÜNÜ hanesine her geldiğinizde borcunuzun en az %10’unu 
bankaya ödemeniz gerekir. Ödeme yaptıktan sonra bankacı hesap 
defterinde yaptığınız ödemeyi borcunuzdan düşer. Bankacı eski 
borcunuzun üzerini çizer ve altına kalan borcunuzu yazar.

Aşağıda örnek bir işlem görebilirsiniz.

Tüm oyuncular son MAAŞ GÜNÜ hanelerine ulaştıklarında ve 
oyunun başında kararlaştırılan ay sayısını tamamladıklarında 
toplam paralarını hesaplar ve borçlarını bu tutardan çıkarır.

En çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!

MAAŞ GÜNÜ zarını atmak için sıranızın 
başında Büyük İkramiye hanesine 100  
koyun. Zarda ne geldi?

Fiyat Zammı, Sürpriz kartları ve geçen ay nakde çeviremediğiniz 
Yatırımlarınızın kartlarını saklamaya devam edin. Yatırımlarınızı bu ay 
satmaya çalışın.

1. Piyonunuz oyun alanından 
çıkarın.

2. Elinizdeki kartları, 
ilgili kullanılmış kart 
destelerine bırakın.

3. Diğer oyuncular oyunlarını 
bitirene kadar bekleyin.

Son ay geldi mi?
Oyunun kararlaştırılan son ayında, MAAŞ GÜNÜ hanesine geldiğinizde 
aşağıdaki değişikliklerle yukarıdaki MAAŞ GÜNÜ kurallarını uygulayın.

1. Bankadan 800 tutarındaki maaşınızı alın.

2. Faturalarınızı ödeyin. Sigortanız varsa, sigortanızın kapsadığı 
faturaları ödemeyin. Yeterince paranız yoksa borç alın. Ödenmiş 
faturalarınızı kullanılmış Posta kartları destesine koyun. 

3. Bankaya borcunuz varsa %10 faizini ödeyin. Bunun için 
yeterince paranız yoksa tekrar borç alın VE SONRA yeni 
borcunuzun tamamının %10 faizini bankaya ödeyin.

4. Faizi ödedikten sonra isterseniz borçlarınızın bir kısmını ya da 
tamamını ödeyebilirsiniz.

5. Piyonunuzu BAŞLANGIÇ hanesine geri koyun.

MAAŞ GÜNÜ BORÇLAR

OYUNUN SONU

MAAŞ GÜNÜ ZARI

ALICI
Yatırımlarınızdan birine bir alıcı buldunuz! 
Yatırımlarınızdan birini satış değeri üzerinden 
bankaya satın. Fiyat Zammı kartınız varsa 
kullanabilirsiniz!

YATIRIM
Satın almak ve ileride kârla satmak umuduyla 
havalı bir şey buldunuz!
Bir Yatırım kartı çekin. Arka sayfadaki YATIRIM 
bölümünü okuyun. 

Eğer Yatırım hanesine geldiyseniz ve zarda da 
Yatırım geldiyse sadece birini satın alabilirsiniz. 
İki kart çekin, hangisini satın alacağınıza 
karar verin ve satın almadığınız kartı Yatırım 
destesinin altına yerleştirin.

+3
Zarda attığınız sayı kadar ilerledikten sonra 
en fazla 3 hane daha ilerleyin. İsterseniz üçten 
daha az hane de ilerleyebilirsiniz.

TEKRAR ZAR AT
İsterseniz numaralı zarı tekrar atabilirsiniz.

YAŞ

8+ 2-4
OYUNCU
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Bir kişiyi Bankacı seçin. Bankacı, bankaya giren ve çıkan tüm 
paradan ve borçların kaydından sorumludur. Bankacı oyunun 
başında her oyuncuya 800 dağıtır.

Oyunu nasıl kazanırım?
Oyunun sonunda en çok parası olan oyuncu 
oyunu kazanır!

YATIRIM
Bu hanede durursanız, bir Yatırım 
kartı çekin. Yatırım kartında satın 
aldığınız ve bir Alıcı bulduğunuzda 
kârla satabileceğiniz ürünler yer alır. 
İyi bir Yatırım düşük maliyetli ama kârlı 
satılandır. İki farklı Yatırım kartı vardır: 
Eskimeyen Yatırımlar ve Açık Artırmalık 
Yatırımlar.

POSTA
Bu hanede durursanız, hanede yazan rakam kadar 
Posta kartı çekin. 3 farklı Posta kartı vardır: Fatura, 
Sigorta ve Fiyat Zammı.

PİYANGO
Bu hanede durursanız isteyen tüm 
oyuncular piyangoya katılabilir. Sırasıyla 
aşağıda yazılanları uygulayın:

SÜRPRİZ
Bu hanede durursanız, Sürpriz kartları 
destesinin üstünden bir kart çekin. Bu kartı 
istediğiniz zaman, bir başka oyuncunun 
sırasında bile kullanabilirsiniz. Kartı 
kullandıktan sonra, kullanılmış kartların 
üzerine koyun.
Sürpriz kartına göre bankaya ya da bir 
oyuncuya ödeme yapmanız gerekiyorsa ve 
bunun için yeterli paranız yoksa ödemeyi 
yapmak için borç almanız gerekir.

Sürpriz Kartları Hakkında Bilgiler
Bir oyuncu Yatırımını satarken, satış değerini düşürmek için 
“Sezon İndirimi” Sürpriz kartını kullanabilirsiniz. Aynı anda 
birden fazla oyuncu “Sezon İndirimi” kartını kullanabilir ama 
bir Yatırımın değeri hiçbir zaman 0’ın altına düşemez.

Bir oyuncunun oynadığı Sürpriz kartında yazılanları 
yapmamak için “Reddet!” kartınızı kullanabilirsiniz. 
“Reddet!” kartı ile sadece bir kartı reddedebilirsiniz. Ancak 
bir Yatırımınız satıyorsanız ve birden fazla oyuncu size karşı 
“Sezon İndirimi” kartını kullanırsa tek bir “Reddet” kartınızla 
hepsini reddebilirsiniz.

Teklifler 10, 10 artırılmalıdır. En yüksek teklifi veren oyuncu açık artırmayı 
kazanır, Yatırımın değerini bankaya öder ve Yatırım kartını yüzü yukarı 
bakacak şekilde önüne koyar.

Bir oyuncu teklif vermeyi pas geçtiğinde, tekrar açık artırmaya katılamaz.

Kimse açık artırmaya katılmak istemezse Yatırım kartını ilgili destenin en 
altına koyun.

Eskimeyen Yatırımlar kartından çektiyseniz ve bunu açık 
artırmaya çıkaracaksanız, kartta yazan alış değerini en düşük 
teklif olarak diğer oyunculara duyurun. Açık artırmaya siz 
katılamazsınız. 

Eskimeyen Yatırımlar
Yatırımı satın almak istiyorsanız alış 
değerini bankaya ödeyin ve Yatırım 
kartını yüzü yukarı bakacak şekilde 
önünüze koyun. Eğer yeterli paranız 
yoksa, borç para alabilirsiniz! BORÇLAR 
bölümünü okuyun.
Yatırımı satın almak istemiyorsanız, 
aşağıdaki açık artırma kurallarını 
uygulayarak onu açık artırmaya 
çıkarabilirsiniz.

Açık Artırmalık Yatırımlar
Üzerinde Açık Artırma yazan bir Yatırım 
kartı çekerseniz, diğer oyuncuların da 
açık artırmaya katılma hakkı olduğu 
için önce bu kartı çektiğinizi herkese 
duyurun. Ancak diğer oyunculara kartı 
göstermeyin. 

Eğer açık artırmaya katılmak istiyorsanız, teklifinizi yapın. 
Teklifiniz kartta yazan “en düşük teklif” değerinden daha 
düşük olamaz ama daha yüksek olabilir. Teklif yapma sırası 
solunuzdaki oyuncuya geçer.

Fatura
Ayın sonunda MAAŞ GÜNÜ hanesine ulaşana kadar bu kartları yüzleri yukarı bakacak 
şekilde önünüzde saklayın. Ayın sonunda bu faturaların ödemesi geldi demektir.

Sigorta
Sigorta kartları sizi fatura ödemelerinden korur. Sigorta yaptırmak isterseniz, 
değerini bankaya ödeyin ve kartı yüzü yukarı bakacak şekilde önünüzde saklayın. 
Bu kart oyunun sonuna kadar size aittir. MAAŞ GÜNÜ hanesine ulaştığınızda 
ve faturalarınızı ödemeniz gerektiğinde, sahip olduğunuz sigortanın kapsadığı 
faturaları ödemeyin. Sigorta yaptırmak istemezseniz, kartı kullanılmış Posta 
kartı destesine koyun.

1. Bankacı bankadan 1000 alır ve parayı ortaya koyar.

2. Piyangoya katılan her oyuncu bu paraya 100 ekler.

3. Sizden başlayarak sırayla her oyuncu 1 ile 6 arasında bir rakam söyler. 
Oyuncular birbirleriyle aynı rakamı söyleyemez.

4. Numaralı zarı atın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kazanan belirlenene ya da tüm oyuncular pas geçene kadar zar atmaya devam 
edilir. Tüm oyuncular pas geçerse ortaya konan para bankaya gider. Piyangoya 
katılmak için borç para ALAMAZSINIZ.

Zarda gelen rakamı söyleyen bir oyuncu var mı?
Evet! Bu oyuncu ortaya konan tüm parayı kazanır.
Hayır! İlk tura katılıp piyango oynamaya devam etmek 
isteyen tüm oyuncuların, daha önce ortaya yatırdıkları 
paranın iki katını tekrar ortaya koymaları gerekir. Her 
oyuncu seçtiği rakamla oynamaya devam eder. Tekrar 
zar atılır.

Fiyat Zammı
Fiyat Zammı, Yatırımlarınızın satış değerini yükseltir. Fiyat Zammı satın almak 
isterseniz değerini bankaya ödeyin ve kartı yüzü yukarı bakacak şekilde 
önünüzde saklayın. Bir Yatırımı satarken Fiyat Zammı’nı kullanacağınızı duyurun; 
sonra kartta yazan miktarı satış değerinin üzerine ekleyin. Her Yatırım için 
sadece bir Fiyat Zammı kullanabilirsiniz. Fiyat Zammı satın almak istemezseniz, 
kartı kullanılmış Posta kartı destesine koyun.

Eğer açık artırmaya katılmak istemiyorsanız, kartta 
yazan en düşük teklifi duyurun. Açık artırma solunuzdaki 
oyuncudan başlar.

ALICI
Bu hanede durursanız, Yatırımlarınızdan birine 
alıcı buldunuz demektir. (Tabii eğer bir Yatırımınız 
varsa...) Birden fazla Yatırımınız varsa birini seçin ve 
kartın üzerinde yazan satış değerini bankadan alın. 
Yatırım kartını kullanılmış kart destesine bırakın.

Fiyat Zammı kartınız var mı?
Fiyat Zammı kartı, bir Yatırımınızın satış 
değerini artırmanızı sağlar. Bu kartı 
kullanacağınızı duyurun ve kartta yazan 
miktarı Yatırımınızın satış değerine ekleyin. 

Teklif verirken dikkat! 
Üzerinde Açık Artırma yazan Yatırım kartını çeken oyuncu, açık 
artırmaya katılmak istiyorsa, kartta yazan “en düşük teklif”ten daha 
düşük olmadığı sürece istediği teklifi verebilir. Bu, o oyuncunun 
isterse Yatırımın satış değerinden daha yüksek teklif verebileceği 
anlamına gelir. Eğer bir oyuncunun açık artırmayı yüksek bir teklifle 
başlattığını ve vakit kaybetmeden açık artırmadan çıktığını fark 
ederseniz dikkatli olun. Satış değeri daha düşük olan bir Yatırımı 
yüksek fiyattan almanız için sizi oyuna getiriyor olabilir.

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

Sıra size gelince

Bankacı bankadan 
1000 alır ve parayı 
oyun alanındaki Büyük 
İkramiye hanesine koyar.

OYUNA HAZIRLIK! OYUN ZAMANI! OYUN ALANINDAKİ HANELER

1

2

x 2

x 2

x 1
Sadece numaralı zarı atıp piyonunuzu ilerletebilir ya 
da bedelini ödeyip numaralı zarı VE MAAŞ GÜNÜ zarını 
birlikte atabilirsiniz. MAAŞ GÜNÜ zarı ekstra bir hamle 
yapmanızı sağlar.

Zarda altı atarsanız, Büyük İkramiye 
hanesindeki tüm parayı alın.

Sadece numaralı zarı atmayı seçerseniz, zarı atın 
ve piyonunuzu zarda gelen sayı kadar ilerletin. 
Geldiğiniz haneye göre yapmanız gerekenleri 
tamamlayın. Her bir hanenin açıklaması için 
OYUN ALANINDAKİ HANELER bölümünü okuyun.

İki zarı birlikte atmayı seçerseniz, 100 ödemeniz 
gerekir. Ödemenizi oyun alanındaki Büyük 
İkramiye hanesine bırakın. İki zarı birlikte atın; 
önce zarda gelen sayı kadar ilerlemeyi mi yoksa 
MAAŞ GÜNÜ zarında gelen hamleyi mi yapacağınıza 
karar verin. Zarın her bir yüzündeki hamlelerin 
açıklaması için MAAŞ GÜNÜ ZARI bölümünü okuyun.

1

Kaç “ay” oynayacağınıza, yani BAŞLANGIÇ’tan MAAŞ GÜNÜ’ne 
kadar oyun alanını kaç kez dolaşacağınıza birlikte karar verin. Son 
oyuncu son ayını oynamayı bitirince oyun sona erer. Oyunu ilk defa 
oynuyorsanız iki ay oynamanızı tavsiye ederiz. Dört oyunculu iki aylık 
bir oyun yaklaşık bir saat sürer.

7

Posta, Yatırım ve Sürpriz kartlarını ayırın ve birer deste yapıp 
karıştırın. Her desteyi kapalı bir şekilde tüm oyuncuların 
yetişebileceği bir yere koyun.

3

Attığınız zardaki oyununuzu tamamladıktan sonra 
sıranız sona erer. Zarları solunuzdaki oyuncuya verin.2

Her oyuncu Yatırım destesinin üstünden birer kart çeker. 
Kendinizinkini yüzü yukarı bakacak şekilde önünüze koyun. Bu sizin 
ilk Yatırım kartınız; üstelik ücretsiz!

6

Bir Yatırım kartı çekin ve üzerinde yazılanlara bakmadan kartı oyun 
alanındaki Eşya Satışı hanesinin altına yerleştirin.4
Her oyuncu birer piyon seçerek piyonunu BAŞLANGIÇ  
hanesine koyar.5


