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OYUNCU

İÇİNDEKİLER
110 Kart

OYUNUN AMACI
Tapu Senedi kartlarını toplayın! Kira almak ve arkadaşlarınızın oyununu 
bozmak için Hamle kartlarını kullanın.

Bir oyuncu 3 farklı renk grubundaki tüm Tapu Senedi kartlarına sahip 
olduğunda oyun sona erer. Bu oyuncu oyunu kazanır!
Oyuna başlamadan önce
Tapu Senedi kartlarının neye benzediğini, Hamle kartlarında neler yazdığını 
görmek için kartlara hızlıca bir göz atın. Oynarken kartlar hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olacaksınız. 
OYUNA HAZIRLIK!
1. Her oyuncuya bir Oyun Özeti kartı verin. Kalan Oyun Özeti kartlarını 

kutuya geri koyun. 
2. Geri kalan kartları karıştırın ve her oyuncuya kapalı olarak 5 kart 

dağıtın. Oyuncular kendi kartlarına bakabilir; ancak kartlarınızı 
başkasına göstermeyin!

3. Geri kalan kartları kapalı bir deste şeklinde ortaya bırakın. Bu 
desteden kart çekeceksiniz.  

Oyunu nasıl kazanırım?
3 farklı renk grubundaki tüm Tapu Senedi  
kartlarına sahip olan ilk oyuncu oyunu kazanır. 
Oyuna ilk kim başlar? 
En küçük oyuncu oyuna başlar. Sonra sıra solundaki 
oyuncuya geçer. 

OYUN ZAMANI! 

Sıra size gelince:
1. İki kart çekin. Sıra size geldiğinde elinizde hiç kart yoksa 

2 yerine 5 kart çekin.  
2. En fazla 3 kart oynayın. İstediğiniz kartı istediğiniz kombinasyonda 

oynayabilirsiniz (bkz. “Kartları Nasıl Oynayabilirim?” bölümü). Eğer 
istemiyorsanız hiç kart açmayabilirsiniz.   
Sıranızın sonunda elinizde en fazla 7 kart bulunabilir. Eğer elinizde  
7 karttan fazla varsa, fazla olanlardan istediklerinizi kullanılmış kart 
destesine koyun.

1. Bankanıza para ekleyin. Bunun için bir para kartını ya da bir 
Hamle kartını önünüze açın. Hamle kartının para olarak değeri kartın 
köşelerinde gösterilmiştir. Oyun sırasında başka oyunculara ödeme 
yapmak için bankanızdaki paraya ihtiyacınız olacak.  
Eğer bir Hamle kartını bankanıza koyarsanız artık o para sayılır ve 
oyunun sonuna kadar Hamle kartı olarak kullanılamaz. 
Not: Tapu Senedi kartları asla bankaya konmaz.

2. Koleksiyonunuza Tapu Senedi kartı ekleyin. Bunun için kartı 
önünüze açın. Oyun boyunca mümkün olduğunca çok Tapu Senedi 
kartı toplamaya çalışın. Yalnız unutmayın, oyunu kazanmak için 3 farklı 
renk grubundaki tüm Tapu Senedi kartlarına ihtiyacınız var. Örneğin, 
2 kırmızı set ve bir mavi set toplayarak oyunu kazanamazsınız.  

3. Hamle kartını oynayın. Bunun için kartı yüksek sesle okuyun ve 
üzerinde yazılı talimatları uygulayın. Sonra kartı kullanılmış kart 
destesine bırakın. Not: Sadece Ev ve Otel kartlarını Tapu Senedi 
kartlarının üzerine koymanız gerekir. 

Kartları Nasıl Oynayabilirim?
Kartları üç farklı şekilde oynayabilirsiniz. Bir kartı oynadıktan sonra onu 
tekrar elinizdeki kartlara katamazsınız.  

Oyun Alanı 

Bankanız

Kart Çekme 
Destesi

Kullanılmış 
Kart Destesi

Kendi 
Tapu Senedi 

Kartlarınız

Diğer oyunculara nasıl ödeme yapabilirim?
Bir oyuncuya borcunuz varsa ödemeyi bankanızdaki para veya Hamle 
kartlarıyla YA DA önünüzdeki Tapu Senedi kartlarıyla yapabilirsiniz. 
Seçim sizin ama unutmayın: oyunu kazanmak için o Tapu Senedi 
kartlarına ihtiyacınız olacak! Tapu Senedi kartının para olarak değeri 
kartın dört köşesinde gösterilmiştir.  

Param ve Tapu Senedi kartım yoksa ne yapabilirim?
Bir oyuncuya borcunuz varsa ödeyebildiğiniz kadarını ödeyin. Eğer 
ödeme yapmak için önünüzde hiç kart yoksa para ödemeyin. Zaten 
yeterince kötü durumdasınız! Oyunda takılmaya devam edin!

OYUNUN SONU
Bir oyuncu 3 farklı renk grubundaki tüm Tapu Senedi kartlarına sahip 
olduğunda oyun sona erer. Bu oyuncu oyunu kazanır!

Haydi hemen oynamaya başlayın! 
Bir kartla ilgili detaylı bilgi almak istediğinizde bu oyun kılavuzunun 
arkasına bakın. 

• Eğer ödemeyi Tapu Senedi kartlarınızla yaparsanız, bu kartlar 
doğruca diğer oyuncunun Tapu Senedi kartları arasına konur; ele 
alınmaz ya da bankaya konmaz. Tapu Senedi kartı üzerindeki Ev 
ve Otel kartları da o Tapu Senedi kartı ile birlikte verilir.

• MONOPOLY DEAL’da para üstü verilmez. Eğer B2 borcunuz 
varsa ve bankanızda sadece B3 değerinde bir kart varsa, 
şansınıza küsün!

• Ödemelerinizi asla elinizde tuttuğunuz kartlarla yapmayın.

UYARI: 
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  
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2 Joker Tapu Senedi kartı hariç tüm kartların bir para değeri vardır 
ve her biri ödeme yapmak için kullanılabilir. Para değeri kartın 
köşelerinde gösterilmiştir. Hamle kartlarını, üzerinde yazanları 
yapmak yerine para kartı olarak kullanabilir ve bankanıza 
koyabilirsiniz. 

PARA KARTLARI
Bu kartları bankanıza koyun 
ve ödeme yapmak için 
kullanın. 

TAPU SENEDİ KARTLARI
Oyunu kazanmak için aynı renkteki Tapu 
Senedi kartlarını toplayın. 

Ödeme yapmak için kartın para değeri

Tapu Senedi’nin adı

Setteki Tapu Senedi kartlarının sayısı

Sahip olduğunuz setteki Tapu Senedi 
kartının sayısına göre kira alın.

Joker Tapu Senedi Kartları 
Bu kartları üzerindeki renklere 
göre Tapu Senedi kartlarının yerine 
kullanabilirsiniz. Bir renk seçin, sonra 
da o renk üstte kalacak şekilde kartı 
kullanın. Sıra sizdeyken bu kartı 
kullandığınız yerden alıp diğer rengini 
kullanarak bir başka setin içine 
koyabilirsiniz.

HAMLE KARTLARI
Hamle kartlarını kullanarak diğer oyunculardan kira toplamak, işlerini 
bozacak anlaşmaları uygulamak gibi şeyler yapabilirsiniz. Kartı 
kullanmak için üzerinde yazanları yüksek sesle okuyun ve uygulayın. 

Ev ve Otel Kartları
Bir tam arsa setine sahipseniz bu kartları da üstüne ekleyin ve kira 
gelirinizi artırın! İstasyon ve İskeleler ile Kamu Kuruluşları kartlarından 
oluşan setlere ev ve otel ekleyemezsiniz.  

Kira Kartları
Kira kartını kullanarak, 
oyunculardan kartın üzerinde 
yazıldığı şekilde kira alın. 

HASBRO GAMING ve MONOPOLY adları ile logoları, oyun alanının özel dizaynı, 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. 
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın. Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir. 
©1935, 2017 Hasbro. Tüm hakları saklıdır. 
Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre TEL +41 324210800. 
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. 
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. 
Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. 
No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye 
TEL +90 2164229010. info@hasbro.com.tr. 
www.hasbro.com.tr 
www.hasbrokutuoyunlari.com

KARTLAR
• Bir tam arsa seti üzerine en fazla bir Ev ve bir Otel ekleyebilirsiniz.  
• Bir tam arsa setinin üzerine önce bir Ev kartı eklemelisiniz. Ev 

olmadan Otel kartı ekleyemezsiniz. Otel kartını eklerken Ev kartını 
da olduğu yerde bırakın. 

• Arsa setinizde hem Ev hem de Otel varsa, her ikisi için ayrı ayrı 
kira alabilirsiniz.

Örneğin: 

Sete dahil Sirkeci 
kartının kirası ......b3

......Artı Ev Kirası b3

......Artı Otel Kirası b4

Toplam Kira Değeri b10
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