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PİLLER 
KUTUYA DAHİL

DEĞİLDİR

BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

UYARI: 0-3
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ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
LÜTFEN BU BİLGİYİ SAKLAYIN.  
PİLLER BİR YETİŞKİN TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

 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).

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.

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, 2013 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.
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c Emlak Ticareti Oyunu c BRA
N

D

İÇİNDEKİLER
1 Oyun Alanı
28 Tapu Senedi Kartı
16 Şans Kartı
16 Kamu Fonu Kartı
32 Ev
12 Otel
4 Piyon
2 Zar
1 Elektronik Banka Ünitesi
4 Elektronik Banka Kartı

YAŞ

2-4
OYUNCU8

PİLLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN 
BİR YILDIZ TORNAVİDA 
(KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR) 
KULLANIN.



1113A7444131  Aa     MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (TK)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441310_Monopoly_EB_I.indd

1113A7444131  Aa     MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (TK)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441310_Monopoly_EB_I.indd

2 3

2  Kamu Fonu kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı 
gelecek şekilde buraya yerleştirin.

3  Şans kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı 
gelecek şekilde buraya yerleştirin.

5 OYUN KURALLARI!
Nasıl kazanırım?
Oyun alanı üzerinde dolaşarak mümkün olduğunca çok mülk (arsa, 
istasyon ve iskele, kamu kuruluşu) satın alın. Ne kadar çok mülkünüz 
olursa o kadar çok kira geliriniz olur. Gelirlerinizi elektronik banka 
ünitesinde saklayın. İflas etmeden oyunda kalan son oyuncu oyunu 
kazanır!

Oyuna ilk kim başlar?
Sırayla tüm oyuncular iki beyaz zarı birlikte atar.
En yüksek zarı atan oyuncu oyuna başlar.

Sıra size gelince

1 İki beyaz zarı birlikte atın.

2 Piyonunuzu attığınız zar kadar saat yönünde ilerletin.

3   Piyonunuzun durduğu haneye göre yapmanız gerekenleri öğrenmek 
için 6. sayfadaki “OYUN ALANINDAKİ HANELER” bölümüne bakın.

4  Nasıl ödeme yapıp para alacağınızı öğrenmek için 4. sayfadaki 
“BANKA ÜNİTESİ” bölümüne bakın.

5  Çift zar atarsanız (4–4, 6–6, vb…) yapmanız gerekenleri 
tamamladıktan sonra tekrar zar atın ve oyuna devam edin. 

  Dikkat! Eğer aynı turda üç kez çift zar atarsanız, üçüncüsünde 
Kodes’e girersiniz.

6  Sıranız sona erdi. Sıra solunuzdaki oyuncuda...

Pilleri banka ünitesine yerleştirin. 
Nasıl yerleştireceğinizi en 
arka sayfadaki resme bakarak 
görebilirsiniz. Pilleri yerleştirdikten 
sonra banka ünitesi otomatik 
olarak açılır.

Her oyuncu bir piyon seçerek 
BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirir 
ve piyonuyla aynı renk bir banka 
kartı alır. Oyunun başında her  
karta a15m yüklüdür!

İki beyaz zarı oyun alanının 
yanına koyun. 

6

7

4

OYUNA HAZIRLIK!

1  Bu kuralları tüm oyunculara yüksek 
sesle okuması için birini seçin.

Bir kişiyi Bankacı seçin.
(Bankacı oyuna da katılabilir.)

Bankacı şunlardan sorumludur:

Banka Ünitesi

Evler

Oteller

Tapu Senedi kartları

Açık artırmalar
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BANKA ÜNİTESİ Bankacı için Notlar

Banka ünitesi ekranına en fazla 5 rakam sığdığından dolayı örneğin 100.000 ekranda 100k, 1.000.000 ise 1m olarak 
gösterilir. Bu nedenle para tutarlarını banka ünitesine aynen Tapu Senedi ile Şans ve Kamu Fonu kartlarında yazıldığı 
şekilde girmelisiniz. 

Banka ünitesini açmak için herhangi bir tuşa basın ya da üniteye bir kart yerleştirin. Oyunun başında tüm oyuncuların 
kartlarında A15m yüklüdür. Bir kartı banka ünitesine yerleştirdiğinizde ekranda önce kartın numarası (1, 2, 3 veya 4), 
sonra oyuncunun kartında ne kadar para olduğu görünür.

Milyon
Banka ünitesine milyonlu  
bir tutar (örneğin 1.1m)  
girdikten sonra   
tuşuna basmanız gerekir.

BANKAYA ÖDEME YAPMA
Bankaya ödemeniz gereken 
tutarı girin ve  tuşuna 
basın.

İptal / Silme
Yanlış bir tutar girdiğinizde  
tuşuna basın, sonra doğru tutarı 
girin. Bir hatayı düzeltebilmeniz 
için kart mutlaka banka 
ünitesinde olmalıdır.

PARA ALMA
Almanız gereken tutarı girin 
ve  tuşuna basın.

Nokta İşareti / Ses Ayarı
Sesi ayarlamak için eğer varsa kartı banka 
ünitesinden çıkarın,  tuşuna basın ve 
bir süre parmağınızı basılı tutun. Bu şekilde 
sesin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ses 
istediğiniz düzeye geldiğinde parmağınızı 
tuştan çekin.

Bin
Banka ünitesine binli bir tutar 
(örneğin 100k) girdikten sonra 

 tuşuna basmanız gerekir.

BAŞKA BİR OYUNCUYA ÖDEME YAPMA
Bir veya daha fazla oyuncu birbirine 
ödeme yaparken bu tuşu kullanın. Örneğin 
bir oyuncuya kira ödemeniz gerekiyorsa 
kartınızı banka ünitesine yerleştirin, tutarı 
girin,  ya da   tuşuna basın. Sonra 

 tuşuna basın ve kartınızı çıkarın.  
Birden fazla oyuncu ödeme yapacaksa her 
oyuncu bu işlemi tekrarlar. Ödeme yapılacak 
oyuncu, kartını banka ünitesine yerleştirir 
ve  tuşuna basar; otomatik olarak tüm 
ödemeler hesabına aktarılır! Detaylı bilgi için 
10. sayfaya bakın.

BAŞLANGIÇ Oku
BAŞLANGIÇ noktasının üzerinde 
durakladığınızda ya da bu noktadan 
geçtiğinizde kartınızı banka ünitesine 
yerleştirin ve  tuşuna basın.  
A2m otomatik olarak kartınıza yüklenir!

 1  Kartları banka ünitesine daima üzerlerindeki okların yönünde yerleştirin.

 2  Bir kartı banka ünitesine yerleştirdiğinizde bip sesini duymazsanız kartı doğru yerleştirip yerleştirmediğinizi kontrol edin. 
Bip sesi eğer sesi tamamen kapattıysanız da duyulmayabilir.

 3  Banka ünitesiyle 30 saniye işlem yapılmazsa ünite kendi kendine kapanır. Açmak için herhangi bir tuşa basın ya da 
üniteye bir kart yerleştirin.

 4  Bir seferde girebileceğiniz en yüksek tutar A20m, en düşük tutar ise A10k’dır. 

 5  Eğer tutarı girdikten sonra  veya  tuşlarından birine basmazsanız işlem yapılmaz.

 6  Yanlış bir tutar girip kartı banka ünitesinden çıkardıysanız, kartı tekrar üniteye yerleştirip doğru tutara ulaşmak için tekrar 
işlem yapmanız gerekir.

 7  Yeni bir oyuna başlamadan önce eğer varsa banka ünitesindeki kartı çıkarın.  tuşuna basın ve bip sesini duyana 
kadar parmağınızı basılı tutun. Tüm kartlar oyunun başındaki gibi A15m yüklü olacaktır.

 8  Banka ünitesiyle ilgili daha detaylı bilgi için 10. sayfaya bakın.

Unutmayın, eğer paranız kalmaz ve iflas ederseniz oyundan çekilirsiniz!

Oynamaya Başlayın
Oyuna başlamak için bilmeniz gerekenler bunlar.
Piyonunuz bir hanenin üzerinde durduğunda, neler yapmanız gerektiğini öğrenmek için “OYUN ALANINDAKİ HANELER” 
bölümüne bakın.



SULAR
İDARESİ

A1.5M

ELEKTRİK
İDARESİ

A1.5M

HAYDARPAŞA
TREN İSTASYONU

TCDD

A2M

CADDEBOSTAN

A2.4K

HER GEÇİŞTE
A2M MAAŞ AL.

BAŞLANGIÇ

GELİR
VERGİSİ

ÖDE

A2M

ÜCRETSİZ

OTOPARK

KODES

KODES
ZİYARETÇİ ZİYA

RETÇ
İ

KODES’E

GİR

ŞANS KAMU FONU

LÜKS
VERGİSİ

ÖDE

A1M
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Mülkler
Sahipsiz Mülkler
Eğer sahipsiz bir arsa, istasyon, iskele veya kamu kuruluşunun üzerinde durursanız, o mülkü satın alabilir  
ya da açık artırmaya çıkarabilirsiniz.

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

Satın almak istemiyorsanız... 
Bankacı bu mülkü açık artırma yoluyla satışa çıkarmak zorundadır. Açık artırma A100k ile başlar.  
Tüm oyuncular açık artırmaya katılabilir.

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

OYUN ALANINDAKİ HANELER

Ev kurmak için bir renk grubundaki tüm arsaları toplayın!
Bir renk grubundaki tüm arsalara sahip olmadan ev kurmaya başlayamazsınız!

•  Tam bir sete sahip olduğunuzda her arsanın kira geliri artar.

•  Eğer ev kurarsanız daha çok kira geliriniz olur!

•  Daha sonra evlerin yerine oteller kurabilirsiniz! 
(Daha fazla bilgi için 8. sayfadaki “BİNALAR” bölümünü okuyun.)

Aksiyon Haneleri

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?
Üç seçeneğiniz var!

1  Bir sonraki turda zar atmadan önce b500k ödeyin. Sonra zar atarak oyuna devam edin.

2  Bir sonraki turun başında, sahip olduğunuz (ya da bir başka oyuncudan satın aldığınız) “Kodes’ten ücretsiz çık” 
kartını kullanın. Sonra kartı ilgili destenin en altına koyun; zar atarak oyuna devam edin.

3  Bir sonraki turda çift zar atmaya çalışın. Eğer çift zar gelirse ceza ödemeden Kodes’ten çıkar ve attığınız zar kadar 
ilerlersiniz. Sadece üç tur çift zar atmayı deneyebilirsiniz. Üçüncü turun sonunda da çift zar gelmezse bankaya A500k 
ödeyin ve attığınız zar kadar ilerleyin.

BAŞLANGIÇ
Eğer hamleniz sizin BAŞLANGIÇ noktasından geçmenizi ya da bu noktada durmanızı sağlarsa kartınızı 
banka ünitesine yerleştirin ve  tuşuna basın. A2m otomatik olarak kartınıza yüklenir.

Gelir Vergisi / Lüks Vergisi
Kartınızı banka ünitesine yerleştirin, hane üzerinde belirtilen tutarı girin ve  tuşuna basın.

Ücretsiz Otopark
Sakin olun! Bir şey yapmayın.

Ziyaretçi
Merak etmeyin, bir şey yapmanıza gerek yok. Piyonunuzu “Ziyaretçi” yazan bölüme koyun.

Şans / Kamu Fonu
İlgili destenin en üstündeki kartı çekin ve kartta belirtilen talimatları hemen uygulayın. Daha sonra kartı 
destenin en altına koyun.

Kodes’e Gir
Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile A2m alamazsınız.  
Kodes’e girdiğinizde sıra diğer oyuncuya geçer. Kodes’teyken kira toplayabilir, açık artırmalara 
katılabilir, ev ve oteller satın alabilir, ipotek ve anlaşmalar yapabilirsiniz.

Sahipli İstasyon ve İskeleler
Eğer sahipli bir istasyon veya iskelenin üzerinde durursanız, sahibine kira ödemeniz gerekir.  
Kira bedeli, o oyuncunun sahip olduğu istasyon ve/veya iskele sayısına göre değişir.

İstasyon/İskele Sayısı 1 2 3 4
Kira Bedeli A250k A500k A1m A2m

Sahipli Kamu Kuruluşları
Eğer sahipli bir kamu kuruluşunun üzerinde durursanız, sahibine kira ödemeniz gerekir.  
Ne kadar kira ödeyeceğinizi öğrenmek için tekrar iki zarı birlikte atın.  
Kamu kuruluşunun sahibi bu kuruluşlardan birine sahipse kira bedeli attığınız zarın 40.000 katı, ikisine birden 
sahipse 100.000 katı olacaktır.
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Ev Kurmak
Bir renk grubundaki tüm arsalara 
sahipseniz (sıranın size gelmesini 
beklemeden) bu arsalara ev kurmaya 
başlayabilirsiniz. 

Tapu Senedi kartında belirtilen evin fiyatını bankaya ödeyin ve 
evi arsanızın üzerine yerleştirin.

Aynı renk grubundaki her arsaya birer ev kurmadan herhangi 
bir arsada ikinci evinizi kuramazsınız. Aynı şekilde bir arsada 
üçüncü bir ev kurabilmeniz için o renk grubundaki tüm 
arsalarınızda en az ikişer eviniz; dördüncü bir ev kurabilmeniz 
için de o renk grubundaki arsalarınızda en az üçer eviniz 
bulunmalıdır. Her arsaya en fazla 4 ev kurabilirsiniz.

Otel Kurmak
Bir renk grubunun her arsasında dörder 
eviniz olduğunda otel alabilirsiniz. 
Bunun için otelin Tapu Senedi kartında 
belirtilen bedelini ödeyin ve dört  
evinizi bankaya verin. Oteli arsanızın 

üzerine yerleştirin.
Bir arsaya sadece bir otel kurabilirsiniz ve daha fazla  
ev kuramazsınız.

Bina sıkıntısı…
Eğer birden fazla oyuncu bankada kalan son evi ya da oteli 
satın almak istiyorsa, Bankacı binayı açık artırmaya çıkarır. 
Açık artırma A100k ile başlar.

Bankada hiç bina kalmadıysa…
Oyunculardan biri evini ya da otelini bankaya satana kadar 
beklemeniz gerekir.

Bir renk grubunun herhangi bir arsası ipotekliyse, o renk 
grubuna ait arsaların hiçbirinde bina kurulamaz.

Açık Artırmalar
Üzerinde durduğunuz sahipsiz arsa, istasyon, iskele veya 
kamu kuruluşunu satın almak istemiyorsanız Bankacı o 
mülkü açık artırma yoluyla satışa çıkarmak zorundadır.

1.  Bankacı A100k ile açık artırmayı başlatır.

2.  Tüm oyuncular (Bankacı ve mülkü ilk fiyatıyla almayı 
reddeden oyuncu dahil) açık artırmaya katılabilir. 
Teklifler en az A10k artırılmalıdır.

3.  En yüksek teklifi veren son oyuncu açık artırmayı 
kazanır, bankaya ödemeyi yapar ve Tapu Senedi 
kartını alır.

Kimse satın almak istemezse…
Önemli değil. Kimse ödeme yapmaz.

Anlaşma Yapmak
İstediğiniz zaman başka bir oyuncudan mülk satın 
alabilir, mülklerinizi başka bir oyuncuya satabilir,  
takas edebilirsiniz.
 
Fakat aynı renk grubundaki arsalarınızdan birinde bina 
varsa, başka bir oyuncuya o renk grubundan hiçbir 
arsayı satamazsınız ya da anlaşma yapamazsınız. 
Öncelikle bu arsaların üzerindeki binaları bankaya 
satmanız gerekir. Diğer bir oyuncuya bina satamazsınız 
ya da binalar için anlaşma yapamazsınız.

Mülklerin bedelleri nakit olarak ödenebilir, başka bir 
mülkle takas edilebilir ve/veya “Kodes’ten ücretsiz 
çık” kartlarıyla değiştirilebilir. Bedel anlaşmayı yapan 
oyuncular tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılır.

İpotekli bir mülkü, karşılıklı kararlaştırılan bir fiyatla  
başka bir oyuncuya satabilir ya da satın alabilirsiniz.
İpotekli bir mülk satın aldığınız takdirde aşağıdakilerden 
birini yapmanız gerekir.
İpoteği hemen kaldırın (ipoteği kaldırma bedelini 
bankaya ödeyin).
Ya da ipoteği kaldırmayın (sadece ipotek bedelinin 
%10’unu bankaya ödeyin).

BİNALAR YARDIM EDİN! PARAM KALMADI!
Fon yaratmak için her şeyi yaptıktan sonra 
hala borcunuz varsa iflas eder ve oyundan 
çekilirsiniz!

Başka bir oyuncuya borçluysanız…
Eğer varsa “Kodes’ten ücretsiz çık” kartınızı ve 
ipotekli tüm mülklerinizi bu oyuncuya devredin.

Yeni mal sahibinin hemen aşağıdakilerden birini 
yapması gerekir.
İpoteği hemen kaldırır. Kartta yazan ipoteği 
kaldırma bedelini bankaya öder.
Ya da ipoteği kaldırmaz. Sadece ipotek 
bedelinin %10’unu bankaya öder.
 
Bankaya borçluysanız…
Tüm mülklerinizi bankaya geri verin.  
Mülklerinizin üzerindeki ipotekler kalkar.

Tüm mülkleriniz ipoteksiz olarak açık artırmaya 
çıkarılır. 

Eğer varsa “Kodes’ten ücretsiz çık” kartınızı da 
ilgili destenin en altına koymanız gerekir.

 Kalan diğer oyuncular oyunu oynamaya devam 
eder. İflas etmeden oyunda kalan son oyuncu 
oyunu kazanır! 

Fon yaratmaya çalışın.
Eğer ödeme yapmak için paranız kalmadıysa binalarınızı 
satabilir ve/veya mülklerinizi ipotek edebilirsiniz. 

Binaların Satışı
   Otellerinizi alış fiyatlarının yarısına bankaya satın. 
Bankadan otel bedelinin yarısının yanı sıra dört ev alın.
Evlerinizi alış fiyatlarının yarısına bankaya satın. 
Evlerin satışını, satın alımlarıyla aynı şekilde 
yapmalısınız. Yani birden fazla ev satacaksanız bu 
evlerin tamamı aynı arsa üzerinde olmamalı.
 
Mülkü İpotek Etme
Mülkünüzü ipotek etmek için öncelikle ipotek edilecek 
arsanın içinde bulunduğu renk grubundaki tüm 
binalarınızı yarı fiyatına bankaya satın. 
İpotek ederken, Tapu Senedi kartını ters çevirin ve 
üzerinde belirtilen ipotek bedelini bankadan alın. 
İpoteği kaldırırken, ipotek kaldırma bedelini (ipotek 
bedeli+%10 faizi) bankaya ödeyin ve Tapu Senedi 
kartının ön yüzünü çevirin.

İpotekli mülklerden kira alınmaz. Ancak bir renk 
grubunun tümüne sahipseniz; arsalarınızdan biri 
ipotekli olsa bile diğer ipotekli olmayan arsalarınızdan 
iki kat kira almaya devam edebilirsiniz. 

Aynı kural ipoteksiz istasyon ve iskeleler ile kamu 
kuruluşları için de geçerlidir. Hak edilen yüksek kirayı 
almaya devam edebilirsiniz.
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Banka Ünitesi hakkında daha fazla bilgi

Hataları önlemek için tüm işlemlerin Bankacı tarafından yapılması gerekir. Banka Ünitesi 
Rehberi’ni 4. ve 5. sayfalarda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bölümü okuyun. 

Bankadan para alma
Ne zaman? Ev ve otel sattığınızda, bir mülkü ipotek ettiğinizde, bazı Şans ve Kamu 
kartlarıyla bankadan para alabilirsiniz. 
Nasıl? Bankacı kartınızı banka ünitesine yerleştirir. Hesabınızda ne kadar para olduğu 
ekranda görünür. Bankacı, bankanın size ödemesi gereken tutarı girer ve  tuşuna 

basar. Para sizin hesabınıza aktarılınca kartınızı banka ünitesinden çıkarır.

Diğer bir oyuncudan para alma
Ne zaman? Mülkünüz üzerinde duran bir oyuncudan kira alarak ya da bir oyuncu herhangi bir mülkünüzü 
veya “Kodes’ten ücretsiz çık” kartınızı satın aldığında para kazanabilirsiniz. 
Nasıl? Başka bir oyuncudan para almanız için, Bankacı ödeme yapacak oyuncunun kartını banka ünitesine 
yerleştirir ve ödenecek tutarı girerek  tuşuna basar. Ödemeyi yapacak kişinin hesabındaki para azalınca 
kartı banka ünitesinden çıkarır. Sonra Bankacı sizin kartınızı banka ünitesine yerleştirir ve  tuşuna basar. 
Para sizin hesabınıza aktarılınca kartınızı çıkarır.

Birden çok oyuncudan para alma
Ne zaman? Örneğin çektiğiniz Şans kartında diğer oyuncuların size ödeme yapması gerektiği yazıyorsa 
birden fazla oyuncudan para alabilirsiniz. 
Nasıl? Bankacı önce ilk ödemeyi yapacak oyuncunun kartını banka ünitesine yerleştirir, ödenecek tutarı 
girer ve  tuşuna basar. Sonra kartı çıkarır ve ödeme yapacak diğer oyuncunun kartını banka ünitesine 
takar, ödenecek tutarı girer ve  tuşuna basar. Bankacı ödeme yapacak son oyuncunun kartını da banka 
ünitesinden çıkardıktan sonra sizin kartınızı yerleştirir ve  tuşuna basar. Tüm ödemeler hesabınıza 
aktarılınca kartınızı çıkarır.

Bankaya ödeme yapma
Ne zaman? Mülk, ev ve otel satın almak, vergi ödemek, ipoteğinizi kaldırmak, Kodes’ten çıkmak için 
bankaya para ödemeniz gerekir. Ayrıca bazı Şans ve Kamu Fonu kartları da bankaya ödeme  
yapmanızı gerektirebilir. 
Nasıl? Bankacı kartınızı banka ünitesine yerleştirir ve ödemeniz gereken tutarı girer, sonra  tuşuna basar. 
Hesabınızdaki para azalınca kartınızı banka ünitesinden çıkarır.

1  Oyuna başlarken, Bankacı Tapu Senedi kartlarını karıştırır ve 
bakmadan tüm oyunculara ikişer kart verir. Oyuncular bu iki 
mülkün bedelini hemen bankaya öder. Oyun daha sonra klasik 
oyunda olduğu gibi devam eder.

2  Hızlı Oyun’da otel kurmak için bir renk grubunun her arsasında 
3 ev (4 değil) kurmanız yeterlidir.

3  Hızlı Oyun’da iki oyuncu iflas ettiğinde oyun sona erer. 
Daha sonra Bankacı, oyunda kalan oyuncuların mal varlığını 
aşağıdaki gibi hesaplar ve banka ünitesini kullanarak 
oyuncuların kartına ekler.

 •  Sahip oldukları arsa, kamu kuruluşları, istasyon ve  
iskelelerin oyun alanı üzerinde belirtilen değerleri,

 •  İpotekli mülklerinin oyun alanı üzerinde belirtilen  
değerlerinin yarısı,

 • Sahip oldukları evlerin alış bedeli,

 •  Otellerinin alış bedeli (otel alınırken geri verilen üç  
evin de fiyatı dahil edilerek)

4  En zengin oyuncu oyunu kazanır!

Zamana karşı MONOPOLY

Oyun zamanını sınırlayarak MONOPOLY Elektronik Bankacılık’ı 
yine daha hızlı oynayabilirsiniz. Oyuna başlamadan önce oyunu ne 
zaman sona erdireceğiniz konusunda diğer oyuncularla anlaşın. 
Süre bittiğinde en zengin olan oyuncu, oyunu kazanır!

Eğer MONOPOLY oyununu biliyorsanız ama çok daha hızlı 
bir oyun istiyorsanız aşağıdaki kuralları uygulayın:

HIZLI OYUN KURALLARI!
Oyununuzun daha kısa sürmesini ve daha 
eğlenceli olmasını istiyorsanız bu kurallara 
dikkat edin!

•  Bir oyuncu üzerinde durduğu mülkü satın  
almak istemiyorsa, mutlaka o mülkü açık 
artırmaya çıkarın.

•  Diğer oyunculara borç para vermeyin ya da  
ileride birbirinizden kira almayacağınıza dair 
anlaşma yapmayın.

ÖNEMLİ KURALLAR

BAŞKA BİR 
OYUNCUYA

ÖDEME YAPMA
tuşu

PARA ALMA
tuşu

BANKAYA
ÖDEME YAPMA

tuşu

PARA ALMA
tuşu




