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OYUNUN AMACI
•	 Galaksinin	her	yerini	dolaşarak,	üzerine	Üsler	kurabileceğiniz	gezegenler	satın	alın.

•	 Tüm	gezegenler	sahiplenildiğinde,	mücadele	sona	erer!	Üsleri	sayın.

•	 Kazanan	tarafta	en	fazla	Üsse	sahip	oyuncu,	oyunun	galibi	olur!	

•	 Güç	seninle	olsun…

TARAFINIZI SEÇİN
Galaksideki bu güç savaşında ya Asiler’in (mavi) ya da İmparatorluk’un (kırmızı) tarafını seçerek 
oynayın. Düşmanınızı yenmek için birlik olun; ama unutmayın bu oyunda sadece tek bir 
kazanana	yer	var!

ÜSLER VE SEMBOLLER
Bir karakter piyonu seçin ve piyonunuzla aynı renkteki sembol kartını alın. 

Yakından inceleyelim 
•	 Kartınızla	aynı	renkteki	bir	Üssü	alın.	

•	 Bir	yüzünde	seçtiğiniz	sembolü	bulacaksınız.

•	 Hangi	gezegen	hanelerinin	size	ait	olduğunu	göstermek	için	Üssü,	 
bu sembol yukarıya bakacak şekilde haneye yerleştirin.

Asiler’in oyuncuları,  
bu iki karttan birini seçin

İmparatorluk’un oyuncuları,  
bu iki karttan birini seçin

GÜÇ KARTLARINI KULLANIN
Bir	Güç	kartı	çekmek	için	Asiler	ya	da	İmparatorluk	hanesinde	durmanız	gerekir!	

Asiler hanesi İmparatorluk hanesi

Üzerinde durduğunuz haneyle eşleşen Güç kartını çekip yakından inceleyelim.

Hangi bölüm seçtiğiniz tarafla aynı renkte?

Eğer üst bölümse,  
bu bir Güç kartıdır. 

Bu güçlü kartları alıp saklayın 
ve mücadeleyi kendi 

lehinize çevirmek için 
dilediğiniz sayıda kartı, 
istediğiniz zaman	oynayın!	

(Sıranızın başında Güç kartınızı 
kullanırsanız, sonrasında zar 

atıp piyonunuzu ilerletmeyi 
unutmayın.)

Ancak alt bölümse, 
Şansınızı 
denemeniz	gerekir!

Talimatı okuyup 
hemen uygulayın.

GEZEGEN HANELERİ
Galaksinin her yerini dolaşın, üzerlerinde Üsler kurmak için 
gezegenler satın alın.

Hanenize gelen oyunculardan kira alın.

Gezegenin tamamına, yani bir renk setine sahip olduğunuzda 
kira	bedeli	iki	katına	çıkar!

PARANIZ MI BİTTİ?
MONOPOLY Star Wars’ta kimse iflas etmez, ancak kirayı ödeyecek paranız 
yoksa	en	değerli	Üssünüzü	kaybedersiniz!

ÖNCE BU SAYFALARI OKUYUN
MONOPOLY Star Wars™ çok farklı bir oyun! Peki neler yeni?
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OYUN KURALLARI!OYUNA HAZIRLIK!
1. Oyuncuların hangi tarafta olduklarını seçmeleri gerekir.  

Asiler’i (mavi) ya da İmparatorluk’u (kırmızı) seçin. 

2. Her iki tarafta eşit sayıda oyuncu olmasına dikkat edin. 3 kişilik oyun için yan 
sayfaya bakın. 

3. Her oyuncu bir piyon seçerek BAŞLANGIÇ noktasına koyar. Seçtiğiniz sembol 
kartını herkesin görebileceği şekilde önünüze koyun.

4. “Asiler Güç Kartları”nı karıştırın ve yüzleri aşağı gelecek şekilde  
bu kart hanesine yerleştirin.

5. “İmparatorluk Güç Kartları”nı karıştırın ve yüzleri aşağı gelecek  
şekilde bu kart hanesine yerleştirin.

6. Asiler tarafındaki her bir oyuncuya üç “Asiler Güç Kartı”nı, İmparatorluk 
tarafındaki her bir oyuncuya da üç “İmparatorluk Güç Kartı”nı kapalı bir  
şekilde dağıtın. 

	 •	 	Hemen	kartlarınıza	bakın,	ama	diğer	oyunculara	göstermeyin.	

	 •	 	Kartları	ihtiyacınız	olana	kadar	saklayın	ve	istediğiniz	zaman	kullanın.	

7. Bir oyuncuyu bankacı seçin. Bankacı şunlardan sorumludur:

	 •	 Bankanın	parası
	 •	 	Asiler	ve	İmparatorluk	Üsleri
	 •	 Açık	artırmalar

 Bankacı isterse oyuncu da olabilir; ancak kendi parasını bankadakilerle 
karıştırmadan ayrı tutması gerekir.

8. Tüm oyuncular gösterilen tutardaki parayla oyuna başlar:  

 Toplam = 1500 Kredi. Kalan paranın tümü kutunun içinde saklanır; burası 
oyunun bankasıdır.

9. Asiler’in en küçük oyuncusu oyuna başlar ve oyun saat yönünde devam eder.

Nasıl kazanılır?
•	 Oyun	alanındaki	tüm	gezegen	hanelerinin	 

üzerinde Üs varsa, oyun sona erer. En çok Üssü 
olan taraf, Asiler ya da İmparatorluk oyunu kazanır.

•	 Kazanan	tarafın	en	çok	Üsse	sahip	oyuncusu	
oyunun	galibi	olur!

•	 Beraberlik	durumunda,	güç	en	pahalı	hanedeki	
Üsse sahip oyuncunun tarafındadır.

Nasıl oynanır?
1. İki zarı birlikte atın. 
2. Piyonunuzu attığınız zar kadar saat yönünde ilerletin.
3. Hangi hanenin üzerinde durdunuz? Bu kılavuzun 

“Oyun Alanındaki Haneler” bölümüne bakın.
4. Çift zar atarsanız oynayın, sonra tekrar zar atın 

ve oyuna devam edin. 
 Dikkat! Aynı turda üç kez çift zar atarsanız, 

üçüncüsünde Kodes’e girersiniz.
Sıranız sona erdi. Şimdi sıra solunuzdaki oyuncuda...

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

3 kişilik oyuna hazırlık
•	 Tek	başına	oynayan	oyuncu	oyuna	başlar	ve	oyunun	başında	seçtiği	tarafa	

göre altı “Asiler” ya da “İmparatorluk Güç Kartı” alır.
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OYUN ALANINDAKİ HANELER
Sahipsiz Gezegen Haneleri
Sahipsiz gezegen hanesini ya satın alın ya da açık artırmaya çıkarın.
•	 Satın	almak	istiyorsanız, piyonunuzun durduğu hanenin üzerinde yazan 

bedeli bankaya ödeyin ve Üslerinizden birini haneye bağlı altıgen kutunun 
içine yerleştirin. Hanenin size ait olduğunu göstermek için Üssün üst tarafında 
sizin sembolünüz olmalı.

•	 Satın almak istemiyorsanız, bankacı bu yeri açık artırma yoluyla satışa 
çıkarmak zorundadır. Açık artırma 10 Kredi ile başlar. Tüm oyuncular (ilk fiyatıyla 
almayı reddeden oyuncu dahil) açık artırmaya katılabilir. En yüksek teklifi veren 
bankaya ödemeyi yapar.

•	 Kimse	almak	istemezse	hane	satılmaz.	Gezegen	hanesi	boş	kalır.

Sahipli Gezegen Haneleri
Sahibine kira bedelini ödeyin. Kira bedeli altıgen Üs hanesinin kenarında yazılı 
tutardır, ancak ödeyeceğiniz tutar hanenin sahibinin hangi tarafta olduğuna göre değişir.
•	 Sahibi	düşmanınızsa, kira bedelinin tamamını ödeyin.
•	 Sahibi	müttefikinizse, kira bedelinin yarısını	ödeyin!
•	 Kirayı	ödeyecek	paranız	yoksa,	yapmanız	gerekenleri	öğrenmek	için	9. sayfaya bakın.
Dikkat: Bir sonraki oyuncu zar atmadan önce hanenin sahibi kira ücretini istemek 
zorundadır; eğer unutursa kira ücretini ödemeniz gerekmez.

BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da bu noktada  
durduğunuzda bankadan 200 Kredi alın (Işık Hızı ile yolculuk yaparken  
bu bedeli alamazsınız).

Renk seti = İki kat kira!
Eğer siz ya da sizinle aynı taraftaki arkadaşınız bir gezegenin üzerindeki tüm 
Üslere	sahipseniz,	o	renk	grubundaki	tüm	Üslerin	kira	bedeli	iki	kat	artar!	

Reddet! kartları istenildiği zaman kullanılabilir ve herhangi bir oyuncunun 
sizden yapmanızı istediği şeyi reddetmenizi sağlar. Ancak bu oyuncuda da 
Reddet!	kartı	varsa	ve	kartını	size	karşı	kullanırsa	istediğini	yapmanız	gerekir!

Kullanılan “Asiler ve İmparatorluk Güç Kartları” yüzleri açık bir şekilde iki 
ayrı deste halinde üst üste koyulur. Kapalı kartlar biterse kullanılmış kart 
desteleri karıştırılır ve yeni iki deste oluşturulur.

Dikkat! 
Oyunun	başında	dağıtılan	kartlarınızı	kullanmayı	unutmayın!

Satın alma bedeli

Kira bedeli Eğer üst bölümüyse,  
bu bir Güç kartıdır. 

Bu güçlü kartları alıp saklayın 
ve mücadeleyi kendi 

lehinize çevirmek için 
dilediğiniz sayıda kartı, 

istediğiniz zaman	oynayın!	

(Sıranızın başında Güç kartınızı 
kullanırsanız sonrasında zar 
atıp piyonunuzu ilerletmeyi 

unutmayın.)

Ancak alt 
bölümüyse, 
Şansınızı 
denemeniz	gerekir!

Talimatı okuyup 
hemen uygulayın.

Güç Kartı Haneleri
Bir	Güç	kartı	çekmek	için	Asiler	ya	da	İmparatorluk	hanesinde	durmanız	gerekir!	

Asiler hanesi İmparatorluk hanesi

Üzerinde durduğunuz haneyle eşleşen Güç kartını çekip yakından inceleyelim.

Hangi bölümü seçtiğiniz tarafla aynı renkte?
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Işık Hızı
Durduğunuz haneyle bir sonraki Işık Hızı hanesi arasındaki herhangi bir 
sahipsiz gezegen hanesine ilerleyin.
Bu iki hane arasındaki tüm alanlar sahipliyse daha büyük bir sıçrama yapın 
ve bir sonraki iki Işık Hızı hanesi arasındaki herhangi bir sahipsiz haneye 
ilerleyin. O bölgede de yoksa, bir sonraki bölgeye ilerleyebilirsiniz. 
Işık Hızı’ndayken BAŞLANGIÇ noktasından geçerseniz 200 Kredi alamazsınız.

Ücretsiz Otopark
Bir şey yapmayın. Yükünüzü boşaltın ve motor aksamını elden geçirin.

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

Ödül Avcısı
İstediğiniz	bir	gezegen	hanesini	ele	geçirin!	Bankadan	Üslerinizden	birini	alın.	

•	 Sahipsiz	gezegen	hanelerinden	birine	yerleştirin	ya	da

•	 Sahipli	bir	gezegen	hanesine	el	koyun	ve	o	oyuncunun	Üssünü	bankaya	
geri verip onun yerine kendi Üssünüzü yerleştirin.

Kodes’e Gir
Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile 
200 Kredi alamazsınız. Kodes’e girdiğinizde sıra diğer oyuncuya geçer. 
Kodes’teyken kira toplayamaz ve açık artırmalara katılamazsınız.

Kodes’ten çıkmak için 3 seçeneğiniz var:
•	 Bir	sonraki	turda	zar	atmadan	önce	100 Kredi ödeyin. Sonra zar atarak 

oyuna devam edin.
•	 Bir	sonraki	turda	zar	atmadan	önce	“Kodes’ten ücretsiz çık” kartını 

kullanın ve zar atarak oyuna devam edin.
•	 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 100 Kredi ödeyin ve son attığınız zar kadar ilerleyin.

Ticaret Federasyonu Vergisi
Bankaya 200 Kredi ödeyin.

Paranız mı bitti?
•	 Eğer	bankaya	borçluysanız	sahip	olduğunuz	nakdi	kullanmayın.	En	pahalı	hanedeki	Üssünüzü	

bankaya geri verin.
•	 Eğer	bir	başka	oyuncuya	borçluysanız	sahip	olduğunuz	nakdi	kullanmayın.	En	pahalı	hanedeki	

Üssünüzü	bankaya	geri	verin.	Borçlu	olduğunuz	oyuncu	kendi	Üssünü	bu	haneye	yerleştirir!
•	 Ne	paranız	ne	de	Üssünüz	yoksa	bir	şey	yapmayın.	Zaten	yeterince	kötü	durumdasınız!

KAZANAN!
•	 Tüm	gezegen	hanelerinin	üzerinde	bir	Üs	olduğunda	oyun	sona	erer.	Oyun	alanında	 

en çok Üssü olan taraf oyunu kazanır.
•	 Kazanan	tarafta	en	çok	Üsse	sahip	olan	oyuncu	oyunun	galibi	olur!
•	 Beraberlik	durumunda,	kazanan	en	pahalı	hanede	Üssü	olan	oyuncudur.
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KASHYYYK TATOOINEHOTH KAMINO

GEONOSIS ENDORDAGOBAH CORUSCANT

Çok sık ve yabani ormanlarla örülü Kashyyyk, Wookiee 
ırkının ana vatanıdır. Wookiee’ler gezegendeki ağaçlara 
evlerini inşa etseler de ilkel bir toplum değildir, hatta 
Kashyyyk mimarisi komplike bir teknolojiye sahiptir. 
Klon Savaşları’ndaki son mücadelelerden biri Yoda’nın 
komutasında burada yapılmıştır. İmparator, 66. Emriyle 
klonların tüm Jedi’ları yok etmesini isteyene kadar 
Wookiee’lerle klonlar Ayrılıkçılar’ın droid ordusuna karşı 
birlikte savaşmışlardır. 

Tatooine’den sadece bir parsek uzaklıktaki kayalık 
Geonosis, Galaktik Cumhuriyet’in sınırları dışında 
bulunan halkalı bir gezegendir. Yüzeyi, kayalıklar ve kurak 
düzlüklerle kaplıdır. Gezegendeki en ileri yaşam formu, 
dev kule biçimli yuvalarında yaşayan akıllı böceksiler 
Geonosian’lardır. Geonosianlılar, Klon Savaşları’nda 
Ayrılıkçı hareket için droid ve silah üreten dev fabrikalar 
kurmuşlardır.

İki güneşi olduğu için uçsuz bucaksız çöllere sahip olan 
Tatooine, galaksinin Dış Halkasında yer alır ve kanunsuz 
Hutt’lar tarafından yönetilir. Yaşayanların çoğu nem 
çiftliklerini işleterek hayatlarını kazanır, ama Mos Espa ve 
Mos Eisley gibi şehirleri suçluların ve dolandırıcıların cirit 
attığı yerlerdir. Tatooine, ani kum fırtınaları, serseri Tusken 
Akıncıları ve etobur krayt ejderleri gibi tehlikelerle doludur. 
Aynı zamanda Podrace yarışları, kumarbazları ve köleliği 
meşrulaştırmasıyla da bilinir.

Galaksinin uzak bir köşesinde saklı duran Endor’un yeşil 
uydusu, orada yapılan önemli savaş olmasaydı kolayca 
tarihin gözünden kaçabilirdi. Ewok türüne ev sahipliği 
yapan bu yemyeşil ormanlar, Darth Vader ve İmparator’un 
mezarı olmuştur. Asi İttifakı Galaktik İmparatorluğu’na karşı 
en önemli zaferini burada kazanmıştır.

Hoth aynı adlı sistemin altıncı gezegenidir. Asi Birlikleri 
saklanmak için bu buzul gezegeninde üs kurmuştur. Sayısız 
uydusu vardır ve “wampa” adı verilen vahşi yaratıklara ev 
sahipliği yapar.

Son yıllarında Yoda’nın yuvası olan Dagobah, bataklıklarla 
kaplı bir gezegendir. Jedi Ustası Yoda, İmparatorluğun 
güçlerinden kaçıp bu unutulmuş dünyada saklanmıştı. 
Gezegen, ağaçlar ve pis kokulu bataklıklarla kaplıdır. 
Bulanık ve nemli sulak alanları gelişmemiştir ve herhangi bir 
teknoloji izine rastlanmaz. Yine de gezegende sık ve yoğun 
bitki örtüsünden çeşitli hayvan cinslerine çok fazla yaşam 
formu görülür. 

Dış Halkanın ötesinde yalnız bir gezegen olan Kamino’nun, 
Cumhuriyet’in son günlerinde politik dengede büyük 
bir dalgalanmanın anahtarı olacağını çok az kişi 
düşünebilmişti. Kamino uçsuz bucaksız okyanuslar ve 
fırtınalarla dolu bir gezegendir. Yüzeyinde gezegenin 
yerel halkı Kaminoluların yaşadığı dev platform şehirler 
vardır. Gezegenin başbakanı Lama Su, Tipoca şehrinde 
Kamino’nun en değerli ihraç ürünü olan Klonların 
üretilmesine göz kulak olmuştur. 

Gezegeni kaplayan tek bir şehirden oluşan Coruscant, 
galaksinin başkenti ve enerji dolu kalbidir. Gezegende 
pek çok ırk ve kültür bir arada yaşar. Kule gibi 
gökdelenleri, speeder’ların aktığı yoğun hava trafiğinin 
yanında gezegenin yüzeyinin altında üstteki yaşama 
tezat bambaşka bir dünya vardır. Coruscant, Galaktik 
Cumhuriyet’in ve sonrasında İmparator’un merkezi 
olmuştur. Klon Savaşları sırasında pek çok önemli tarihi 
olay burada yaşanmıştır.
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