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Zirveye ilk ulaşan  
oyunu kazanır!

OYUN KILAVUZU

İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı 

4 Kule
6 Piyon

30 Reklam Panosu Parçası
6 Ofis Parçası
14 Şans Kartı

14 Empire Kartı
Para Destesi

2 Zar

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, 2014 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 saklayınız. Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.

HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS, MY LITTLE PONY ve MONOPOLY adları ve logoları Hasbro’nun  
ticari markalarıdır. © 1935, 2014 Hasbro. Tüm Hakları Saklıdır.

Fender, Fender Musical Instruments Corporation’ın ticari markasıdır ve burada açık yazılı izin alınarak kullanılmıştır. 
Tüm Hakları Saklıdır.

© Beats Electronics LLC. Tüm Hakları Saklıdır.

Spotify ve Spotify logosu, Spotify’nin tescilli ticari markalarıdır.

Angry BirdsTM, Rovio Entertainment Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır © 2009 – 2014 Rovio Entertainment Ltd.  
Tüm Hakları Saklıdır. 

EA ve EA logosu, Electronic Arts Inc.’ın ticari markalarıdır.

ARMOUR ve UA logosu, Under Armour, Inc.’ın tescilli ticari markalarıdır.

CARNIVAL ve CARNIVAL CRUISE LINES, Carnival Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.

Yahoo! ve Yahoo! logosu, Yahoo! Inc’ın ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. 

TM, ® & © Paramount Pictures. Tüm Hakları Saklıdır.

Chevrolet, Camaro ve ilgili logolar, Camaro gövde tasarımı, General Motors’ın ticari markalarıdır ve izin  
alınarak kullanılmıştır.

eBay Logo, eBay Inc'ın ticari markasıdır.

© 2014 ESPN Inc. Tüm Hakları Saklıdır. X Games, X Games logosu, ESPN ve ESPN logosu, ESPN Inc.’ın tüm  
tescilli ticari markalarıdır.

Ducati Motor Holding S.p.A. resmi lisanslı ürün.

McDONALD’S işareti, Altın Kemer Logo ve Happy Meal Kutusu, McDonald’s Corporation ve iştiraklerinin  
tescilli ticari markalarıdır.

Intel ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

NESTLÉ® ve NESTLÉ VE NEST DESIGN®, Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, İsviçre’nin tescilli  
ticari markalarıdır.

© 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd.’ın tescilli  
ticari markasıdır.

© The Coca-Cola Company.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir

OYUNCU

c Emlak Ticareti Oyunu c

www.hasbro.com.tr
monopoly.com.tr

0-3UYARI:
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OYUNA HAZIRLIK!

Şans kartlarını karıştırın.  
Yüzleri aşağı gelecek şekilde 
buraya yerleştirin.

Empire kartlarını karıştırın.  
Yüzleri aşağı gelecek şekilde 
buraya yerleştirin.

Bir oyuncu bankacı seçilir.
Bankacının görevleri şunlardır:
• Bankanın parasını tutmak
• Açık artırmaları yönetmek  

(10. sayfaya bakın)
• BAŞLANGIÇ 

noktasından geçtiklerinde 
oyunculara ödeme yapmak

• Para cezalarını ve vergileri  
tahsil etmek

4 Elektrik İdaresi ve 4 Sular 
İdaresi reklam panosunu yine 
eşleşen hanelerin üzerine koyun.

6 Ofis parçasını ve  
2 zarı oyun alanının  
yanına yerleştirin.

Her bir oyuncu şunları alır:

2 Empire kartı (kimseye göstermeden 
kartlarınıza bakın)

BAŞLANGIÇ noktasına 
koymak üzere 1 Piyon

Oyun alanının bir 
köşesine yerleştirmek 
üzere 1 Kule

22 reklam panosu parçasını 
oyun alanı üzerinde eşleşen 
hanelerin üzerine koyun.
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BAŞLANGIÇ noktasından her geçtiğinizde kulenizin değerini 
bankadan alın!
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde kulenizin o anda sahip olduğu değeri  
bankadan alın.

Kulenize ne kadar çok reklam 
panosu takarsanız o kadar  
çok para kazanırsınız!

Empire kartları var!
• Empire kartlarında oyunun gidişatını 

değiştirebilecek talimatlar yazılı. 
• Oyuna başlarken iki Empire kartı alın  

ve Empire hanelerinde durdukça kart  
çekmeye devam edin.

MONOPOLY EMPIRE’daki yeniliklere hızlıca göz atalım.
Standart MONOPOLY’yi oynamayı biliyorsanız 
öğrenmeniz gerekenler sadece bunlar…

YENİLİKLER

OYUN KURALLARI  
için sayfayı çevirin

Kule

En sevdiğiniz markalar sizin olabilir!
Marka hanesinin üzerine 
geldiğinizde markayı satın alın  
ve reklam panosunu kulenin  
içine kaydırarak yerleştirin. 
Artık bu markanın sahibi sizsiniz!

Oyunu kazanmak için kulenizin tamamını reklam panolarıyla 
doldurmalısınız!

• Kulenizi doldurmak için  
reklam panoları satın alın.

• Ne kadar çok reklam  
panonuz olursa o kadar  
çok para kazanırsınız!

• Kulenizin tamamını reklam 
panolarıyla ilk siz doldurun, 
oyunu kazanın!



6 7

0514A4770519  Aa     MONOPOLY EMPIRE PLATINUM      Game Guide  (TK)

6 7

2

3

4

5

1

Piyonunuzu oyun alanı üzerinde attığınız zar  
kadar saat yönünde ilerletin.

Hangi hanenin üzerinde durdunuz? 
Bir sonraki sayfada “OYUN ALANINDAKİ HANELER” 
bölümünde anlatılan talimatları uygulayın.

Çift zar mı attınız?
Tekrar zar atın ve oyuna devam edin. Aynı turda  
üç kez üst üste çift zar atarsanız, üçüncüsünde 
Kodes’e girersiniz.

İşte bu kadar!
Sıranız sona erdi. Şimdi sıra solunuzdaki oyuncuda…

Sıra size gelince
 İki zarı birlikte atın.

Markalar satın alarak 
kulenizi reklam 
panolarıyla doldurun. 

Zirveye ilk ulaşan 
oyunu kazanır!

İpucu: Zirveye daha 
hızlı varabilmek için 
a500k ödeyerek ofis 
satın alabilirsiniz!

Oynamaya başlayın!
Oyunu oynamak için bilmeniz gerekenler bunlar... Piyonunuzun durduğu haneye göre neler 
yapmanız gerektiğine bakın.

Nasıl kazanılır?
Kulesinin tamamını reklam panolarıyla dolduran ilk oyuncu oyunu kazanır.

Nasıl oynanır?
En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyun saat yönünde devam eder.

Zarda Değiş Tokuş gelirse… 
• O zaman değiş tokuş yapın! Bir kulenin en tepesindeki reklam panosuyla 

istediğiniz bir kulenin (sizinki de olabilir) en tepesindeki reklam panosunun 
birbirleriyle yerlerini değiştirin. Değiş tokuşu tamamladıktan sonra artık bu 
turda piyonunuzu hareket ettirmeyin.

• Eğer değiş tokuş yapmak istemiyorsanız, Değiş Tokuş gelen zarı dikkate 
almayın ve diğer zarda gelen sayı kadar piyonunuzu ilerletin.

HAYDİ OYNA!
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Kodes’ten nasıl çıkabilirim?
3 seçeneğiniz var:
1. Bir sonraki turda zar atmadan önce b100k ödeyin. Sonra zar atarak oyuna 

devam edin.
2. Bir sonraki turda zar atmadan önce sahip olduğunuz (ya da bir 

başka oyuncudan satın aldığınız) “Kodes’ten ücretsiz çık” kartını kullanın.  
Sonra kartı yazılı yüzünü alta çevirerek ilgili destenin en altına koyun ve zar  
atarak oyuna devam edin. 

3. Bir sonraki turda çift zar atmaya çalışın. Çift zar atarsanız özgürsünüz! Attığınız zar kadar 
ilerleyin ve sıranızı tamamlayın. Sadece üç tur çift zar atmayı deneyebilirsiniz. Üçüncü turun 
sonunda da çift zar gelmezse bankaya a50k ödeyin ve attığınız zar  
kadar ilerleyip oyununuzu oynayın.

Renk seti = Hediye Ofis!
Bir renk grubundaki tüm markalara sahipseniz bankadan  
ofisinizi alın. Aynı renk grubundaki reklam panolarını  
kulenize yerleştirdiğinizde (arka arkaya sıralanmaları  
gerekmez), ücretsiz olarak bir ofis parçası 
alabilir ve kulenize yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca sıra her size geldiğinde bankaya A500k ödeyerek bir ofis satın alabilirsiniz.

BAŞLANGIÇ hanesi
BAŞLANGIÇ noktasından her geçtiğinizde  
ya da bu noktada durduğunuzda kulenizin  
o anda sahip olduğu değeri bankadan alın.  
Eğer reklam panonuz yoksa A50k alın.

Marka haneleri
Sahipsiz (reklam panolu)
Markanın sahibi yoksa ya markayı satın alın ya da açık artırmaya çıkarın.

Empire
İlgili destenin en üstündeki kartı çekin ve üzerinde yazan talimatları uygulayın.  
Kartı kullandıktan sonra yazılı yüzünü alta çevirerek destenin en altına koyun.

Şans
• Şans destesinin en üstündeki kartı çekin ve kartta belirtilen talimatları  

hemen uygulayın.
• Daha sonra yazılı yüzünü alta çevirerek kartı destenin en altına koyun.
• Sadece “Kodes’ten ücretsiz çık” kartını ihtiyacınız olana kadar saklayabilir veya 

karşılıklı olarak kararlaştırdığınız bir fiyata başka bir oyuncuya satabilirsiniz.

Ziyaretçi
Burada durakladıysanız bir şey yapmayın. Piyonunuzu “Ziyaretçi” yazan bölüme koyun. 

Ücretsiz Otopark
İsterseniz bankaya a100k ödeyip istediğiniz bir haneye ilerleyin ya da bir  
şey yapmayın.

• BAŞLANGIÇ noktasından geçerseniz kulenizin o anda sahip olduğu değeri 
bankadan alın.

• İstediğiniz hanenin üzerinde durduğunuzda her zamanki gibi sıranızı oynayın.

Kodes'e Gir
• Doğruca Kodes hanesine ilerleyin.
• Kodes’teyken kira toplayamazsınız.

Sahipli (reklam panosuz)
Markanın sahibine kulesinin o anda 
sahip olduğu değeri ödeyin.

Kamu Kuruluşları (Elektrik İdaresi veya Sular İdaresi) 
•  Bu hanelerden birinin üzerinde durduğunuzda bankaya A150k ödeyerek bir 

reklam panosu satın alabilirsiniz.
•  Satın almak istemezseniz banka reklam panolarından birini (markalarda olduğu 

gibi) açık artırmaya çıkarır.
• Kamu kuruluşlarına sahip olan oyunculara kira ödenmez. 
• Eğer reklam panosu kalmadıysa bir şey yapmayın.

Rakip Kule Vergisi
İstediğiniz bir oyuncunun kulesinin en tepesindeki reklam panosunu 
oyun alanındaki yerine geri koyun.

Kule Vergisi
Kulenizin en tepesindeki reklam panonuzu oyun alanındaki yerine geri koyun.

Örnek: Üç turuncu markaya 
sahip olduğunuz için 
ücretsiz olarak bir  
ofis parçası alabilirsiniz.

Örnek: Eğer 
reklam panolarınız 
bu seviyeye ulaştıysa 
bankadan A600k alın. 

Örnek: Eğer hane 
sahibinin reklam panoları 
bu seviyeye ulaştıysa ona 
A600k ödeyin.

Satın almak istiyorsanız...
Bu hane üzerinde yazılı olan bedeli 
bankaya ödeyin ve reklam panosunu 
kulenize yerleştirin.

Satın almak istemiyorsanız...
O zaman bankacı bu markayı 
açık artırma yoluyla satışa çıkarmak 
zorundadır. Açık artırma A50k ile 
başlar. Her oyuncu açık artırmaya 
katılabilir (10. sayfaya bakın).

OYUN ALANINDAKİ HANELER
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Açık Artırma
Bir oyuncu sahipsiz bir marka hanesi üzerinde durup markayı hane  
üzerinde yazılı bedel üzerinden satın almak istemiyorsa, bankacı o  
markayı açık artırmaya çıkarmak zorundadır. 
Açık artırma nasıl yapılır?
1. Bankacı açık artırmayı A50k ile başlatır. 
2. Her oyuncu (bankacı ve markayı ilk fiyatıyla 

satın almayı reddeden oyuncu dahil) açık 
artırmaya katılabilir. Teklifler A50k,  
A50k artırılmalıdır.

3. En yüksek teklifi veren son oyuncu markayı 
satın alır ve hemen reklam panosunu kendi  
kulesine yerleştirir.

Eğer kimse satın almak istemezse?
Önemli değil. Reklam panosunu hanenin 
üzerinde bırakın.

Para
Param bitti. Ne yapabilirim?
• Eğer bankaya ödeme yapacak 

kadar paranız yoksa sahip olduğunuz 
nakdi kullanmayın. Kulenizin en tepesinde 
yer alan reklam panosunu oyun alanındaki 
yerine geri koyun. 

• Eğer bir başka oyuncuya ödeme yapacak 
kadar paranız yoksa sahip olduğunuz 
nakdi kullanmayın. Kulenizin en tepesinde 
yer alan reklam panosunu bu oyuncuya 
borcunuzun karşılığında verin.

• Eğer reklam panonuz yoksa bir 
şey yapmayın.

A50k 
veriyorum.

A100k !

A150k !

Kulesinin tamamını reklam panolarıyla dolduran ilk oyuncu oyunu kazanır!

DİĞER KURALLAR KAZANAN!
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Nerf

Nerf, büyük küçük tüm çocukların arkadaşlarıyla rekabet ederken imkansızı 
başarmalarını sağlayan bir spor aksiyon markası.

Transformers

1984 yılında çizgi dizi ve çizgi romanlarla popülerleşen bir oyuncak serisi 
olarak çocuklarla buluşan Transformers bugün tüm dünyada en çok sevilen 
ve tanınan markaların başında geliyor. Gişe rekorları kıran üç sinema filmi, 
sayısız çizgi dizileri, tüm dünyada satılan oyuncakları ve lisanslı ürünleriyle 
Transformers gerçekten de “görünenden çok daha fazlası!”

My Little Pony

My Little Pony, birbirinden renkli pony'leriyle tüm dünyadan hayranları olan ve 
arkadaşlığı yücelten bir marka.

Fender

Fender, gelecek vaat eden genç müzisyenlerden dünyanın en büyük gruplarına 
her müzisyen için tasarladığı havalı, muhteşem sese sahip, klasik ve modern 
müzik enstrümanlarıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor.

Beats by Dr. Dre

Beats Electronics, tüketicilerin hayatına dokunduğu her 
noktada onların çok özel bir ses deneyimi yaşamalarını 
sağlıyor.

Spotify

Ödüllü online müzik servisi Spotify, 20 milyondan fazla şarkıya dilediğiniz 
zaman ulaşmanızı sağlıyor. 

Angry Birds

Basit bir mobil oyun olarak piyasaya çıkan Angry Birds™ birkaç 
ay içinde dünya çapında bir fenomene dönüştü. Çok yönlü 
eğlence, yayın ve lisans alanlarında sürekli kendini geliştiren 
Angry Birds, bugün çok sevilen uluslararası bir marka.  
Angry Birds markasının yaratıcısı Rovio Entertainment Ltd ise 
hasılat rekorları kıran ve indirme sayısı 2 milyarın üzerinde  
10 oyunu olan, endüstriyi değiştiren bir eğlence medya şirketi.

EA

Dijital interaktif eğlence sektöründe dünya lideri olan Electronic Arts, internet 
bağlantılı konsollar, kişisel bilgisayarlar, mobil telefonlar, tabletler ve sosyal 
ağlar için oyunlar, içerik ve online servisler sağlıyor. 75 ülkede faaliyet gösteren 
EA, 250 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. 

Under Armour

Under Armour, spor dünyasının ilk performans giysilerini ve spor ayakkabılarını 
yaratmak için tutkuyla teknolojik yenilikleri bir arada harmanlayan güçlü  
bir marka.

Carnival

Carnival, gemi ile seyahatten çok daha fazlası; herkesin aradığını bulabileceği, 
eğlenceli ve unutulmaz bir yolculuk demek.

Yahoo!

Yahoo!, dünyanın günlük alışkanlıklarını ilham verici ve eğlenceli hale  
getirmeye odaklanıyor. Haberden spora, fotoğraflardan çok daha  
fazlasına erişmenizi sağlıyor.

MARKALAR
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X Games

X Games, aksiyon sporunda en iyi olan ne varsa hepsini bir araya getiriyor. 
İnanılmaz bir enerji film, müzik ve hareketle çarpışıyor ve sporda benzersiz  
bir gösteriyi ortaya koyuyor.

Ducati

İkonik İtalyan markası Ducati denince akla zafer dolu yarışlar, mükemmel 
tasarıma ve yüksek performansa sahip ünlü motosikletler geliyor.

McDonald’s®

Her gün 119 ülkede, 34 binden fazla mekanda, 69 milyondan 
fazla müşteriye servis veren McDonald’s®, dünyanın en büyük  
fast food şirketlerinden biri. Tüm dünyadaki McDonald’s 
restoranlarının %80’den fazlası yerel kişiler tarafından  
sahip olunup bağımsız olarak işletiliyor.

Paramount

Merkezi Hollywood’da bulunan Paramount Pictures, dünya çapında film yapım 
ve dağıtım şirketi. Paramount stüdyoları 100 yılı aşkın bir süredir tüm dünyadan 
izleyicilerini The Godfather, Sunset Boulevard, Breakfast At Tiffany’s, Grease, 
Top Gun ve Forrest Gump gibi ödüllü klasik filmlerin yanı sıra Transformers ve 
Mission Impossible gibi popüler film serileriyle de buluşturuyor.

Chevrolet

Chevrolet yaratıcı ruhunu her gün yeniliyor. Yaptığımız her 
işte bizi daha iyi çözümler bulmaya yönlendiren de işte bu 
ruh. Araba, kamyon ve SUV modellerinden oluşan global 
ürün gamımız, tasarım, performans ve teknolojideki yaratıcılık 
gücümüzü kanıtlıyor ve hem bizim hem de dünyanın  
“Yeni Yollar Bulmasına” olanak sağlıyor.

eBay

eBay, her gün bir milyondan fazla ürünün alınıp satıldığı dünyanın en büyük 
online pazarı. 
 Samsung Mobile

Zeki ve şık... Samsung markalı cihazlar size bambaşka bir deneyim yaşatacak. 
Onunla anı yakalayın, yaratın ve paylaşın. Samsung ile arzuladığınız her şeyi 
yapacak, kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.

Coca-Cola

1886 yılında kurulan Coca-Cola tarihin en popüler ve en çok  
satan alkolsüz içeceği olmanın yanı sıra dünyanın en çok tanınan  
da markası.

Intel

Görünüşe değil içine bakın... Intel dünyanın bilgi işlem cihazları için temel 
teknolojiler tasarlıyor ve geliştiriyor.

Xbox

En sevdiğiniz oyunlar, filmler, müzik ve sporlar Xbox ile 
çok daha muhteşem.

Nestlé

Nestlé. İyi Gıda, İyi Yaşam. Nestle, günün her saati, hayatın her dönemi  
için lezzetli ve sağlıklı yiyecek içecekler sunuyor.

MARKALAR


