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42. Kuala Lumpur
Malezya’nın başkenti, görkemli Petronas Kuleleri’ne ve bir 
zamanlar Selangor Kulübü’nün kriket oynadığı Merdeka 
Meydanı’na ev sahipliği yapar.

43. Singapur
Malay, Çin, Hint ve Batı kültürlerinin karıştığı bu ada 
şehirde, kolonyal ve modern dönem iç içe geçer.

44. Vilnius
Litvanya’nın başkenti söylentiye göre bir dükün rüyası 
üzerine kurulmuştur. Bugün sanatçıların yeri olan şehrin 
kendi anayasası vardır!

45. Adelaide
Uzayıp giden tepelerle altın renkli kumsalların arasında 
hala vahşi güzelliğini koruyan Adelaide; Güney 
Avustralya’nın ilk şehri... 

46. Bratislava
Slovakya’nın başkentinin tepeleri Tuna Nehri’ne bakan 
tarihi bir kaleyi barındırırken, tamamen yayalaştırılmış eski 
şehirde adım başı karşınıza ilginç heykeller çıkar.

47. Roma
Yeraltı mezarları, Kolezyum, şık butikler ve Vatikan 
hazinelerini barındıran İtalya’nın bu “Ölümsüz Şehri”ne 
tekrar tekrar gelmek isteyeceksiniz.

48. Seul
Güney Kore’nin zarif saraylarını ve “hanok” denilen 
geleneksel evlerini barındıran bu büyük başkentte 
törenler, çiçekler ve fenerlerle büyülenmeye hazır olun.

49. Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri Dubai’de 
“abra” denilen geleneksel ahşap yolcu tekneleriyle 
seyahat edin ve 828 metre yüksekliğindeki Burç Halife’nin 
en üst noktasını görmek için başınızı eğebildiğiniz kadar 
arkaya eğin.

50. Dublin
Liffey Nehri üzerindeki Ha’penny Köprüsü, dünyanın en 
eski kitaplarından Book of Kells ve Aziz Stephen Parkı, 
İrlanda ruhunu yansıtır.

c Emlak Ticareti Oyunu c

OYUNUN AMACI
Pasaportunu damgalarla dolduran ilk oyuncu olmak.
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Pasaport (plastik)
Pasaport Damgası:
22 Yer Damgası
20 First Class Damgası
Şans Kartı
Here & Now Kartı
Paket MONOPOLY parası
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OYUNA HAZIRLIK!
22 renkli yer damgasını oyun 
alanı üzerinde eşleşen renkteki 
hanelerin üzerine koyun.

20 gri First Class damgasını 
para tepsisinde bırakın.

Şans kartlarını karıştırın, kapalı 
bir şekilde oyun alanına koyun. 
Bu desteden kart çekeceksiniz.

Here & Now kartlarını karıştırın.

 Her oyuncuya kapalı bir 
şekilde iki kart dağıtın. 
Hemen kartlarınıza bakın 
ama diğer oyunculara 
göstermeyin. Bu kartları oyun 
sırasında istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz.

Destenin geri kalanını kapalı bir 
şekilde oyun alanına koyun. Bu 
desteden kart çekeceksiniz.

Bir oyuncuyu bankacı seçin. 
Bankacı açık artırmalardan, First 
Class damgalardan ve bankanın 
parasını tutmaktan sorumludur.

Tüm oyuncular gösterilen tutardaki 
parayla oyuna başlar:

  

  

 

(Toplam = A1500)

Kalan paranın tümü banka tepsisinin 
içinde saklanır.

Her oyuncu bir pasaport alır ve oyun 
alanı üzerindeki pasaport bölümüne 
yerleştirir.

Her oyuncu bir piyon seçerek 
BAŞLANGIÇ noktasına koyar.

2 zarı oyun alanının yanına 
yerleştirin.

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

2x 

4x 

5x
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Hangi hanenin üzerinde durdunuz? Piyonunuzun durduğu haneye göre yapmanız gerekenleri öğrenmek için 
bir sonraki sayfada yer alan “OYUN ALANINDAKİ HANELER” bölümüne bakın.

Çift zar mı attınız? Tekrar zar atın ve oyuna devam edin. Aynı turda 3 kez üst üste çift zar atarsanız, 
üçüncüsünde Kodes’e girersiniz.

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

Oynamaya başlayın! Piyonunuzun durduğu haneye göre neler yapmanız gerektiğine bakın.

Zarda Değiş Tokuş gelirse…
•   O zaman değiş tokuş yapın! En son aldığınız damgayla istediğiniz bir oyuncunun en son aldığı 

damganın birbirleriyle yerlerini değiştirin.

•   Değiş tokuş yapmak istemiyorsanız Değiş Tokuş gelen zarı dikkate almayın. Diğer zarda 
gelen sayı kadar piyonunuzu ilerletin.

Not: Şans kartındaki talimata göre zar attığınızda Değiş Tokuş zarı gelirse 1 sayılır.

OYUN KURALLARI!
Nasıl kazanılır?
•  Dünyanın en heyecan verici yerlerini ziyaret ederek oyun alanını dolaşın.

•   Üzerinde durduğunuz hanelerdeki damgaları satın alarak pasaportunuzu  
damgalarla doldurun.

•  Damganızın olduğu haneye gelen oyunculardan ziyaret ücreti alın.

•  Pasaportunu damgalarla dolduran ilk oyuncu oyunu kazanır! 

Nasıl oynanır?
İki zarı birlikte atın ve piyonunuzu oyun alanı üzerinde attığınız zar kadar saat  
yönünde ilerletin.

BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da bu noktada durduğunuzda bankadan A200 alın. 

OYUN ALANINDAKİ HANELER
Sahipsiz yerler (damgalı)

Yerin sahibi yoksa ya yeri satın alın ya da açık artırmaya çıkarın.

•   Satın almak istiyorsanız… Kırmızı biletin üzerinde yazılı olan bedeli bankaya ödeyin ve 
damgayı pasaportunuza yerleştirin.

  Not: Damgaları ilk olarak pasaportun sol bölümüne yerleştirin. Damgaların pasaporta 
nasıl yerleştirileceğine dair ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın.

•   Satın almak istemiyorsanız… O zaman bankacı bu yeri açık artırma yoluyla satışa 
çıkarmak zorundadır. Açık artırma A20 ile başlar. Her oyuncu açık artırmaya katılabilir. 
Kimse almak istemezse yer satılmaz ve damga yerinde kalır. 

Sahipli yerler (damgasız) 
•  Yerin sahibine beyaz biletin üzerinde yazan ziyaret ücretini ödeyin. 

•  Yerin sahibi sizseniz bir şey yapmayın.

  Dikkat: Bir sonraki oyuncu zar atmadan önce yerin sahibi ziyaret ücretini istemek 
zorundadır; eğer unutursa ziyaret ücretini ödemeniz gerekmez.

Paranız mı bitti? Detaylı bilgi için 8. sayfaya bakın.

Renk seti = iki kat ziyaret ücreti & hediye pasaport damgası

Bir renk grubundaki tüm yer damgalarına sahipseniz bankadan ÜCRETSİZ First 
Class damganızı alın.

Bir renk grubundaki tüm yerlere sahipseniz o renk grubundaki her yerin ziyaret ücreti 
iki kat artar. Bunun için aynı renk damgaların pasaportta arka arkaya sıralanmaları 
gerekmez.

Bedeli

Ziyaret 
ücreti

KAZANAN!
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Başlangıç
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da bu noktada durduğunuzda bankadan A200 
alın.

Şans
İlgili destenin en üstündeki kartı çekin ve kartta belirtilen talimatları hemen uygulayın. Daha 
sonra kartı, yazılı yüzünü alta çevirerek destenin en altına koyun.

Ücretsiz Otopark
Bir şey yapmayın, biraz dinlenin! 

Ziyaretçi / Kodes
Eğer zar atarak burada durakladıysanız bir şey yapmayın. Piyonunuzu “Ziyaretçi” yazan 
bölüme koyun.

Kodes’e Gir
Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile A200 alamazsınız. 
Kodes’e girdiğinizde sıra diğer oyuncuya geçer.

Not: Kodes’teyken ziyaret ücreti toplayamazsınız ve açık artırmalara katılamazsınız.

Kodes’ten çıkmak için 3 seçeneğiniz var:

Bir sonraki turda zar atmadan önce A100 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. Sonra kartı yazılı yüzünü alta çevirerek ilgili destenin en altına koyun.

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 A100 ödeyin ve son attığınız zar kadar ilerleyin.

OYUN ALANINDAKİ HANELER (devam)

First Class
Bir First Class damgası satın alın ya da açık artırmaya çıkarın.
•  Satın almak istiyorsanız bankaya A100 ödeyin ve damgayı pasaportunuza yerleştirin. 
•  Satın almak istemiyorsanız bankacı bu yeri açık artırma yoluyla satışa çıkarmak zorundadır. 

Açık artırma A20 ile başlar. Her oyuncu açık artırmaya katılabilir. Kimse almak istemezse yer 
satılmaz ve damga yerinde kalır.

•  First Class damgası kalmadıysa bir şey yapmayın.

Havaalanları
Uçağa binin ya da bir şey yapmayın. 
•  Uçağa binmek için bankaya A100 ödeyin ve oyun alanı üzerinde istediğiniz bir yer  

(şehir) hanesine ya da First Class hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ noktasından geçerseniz 
A200 alın.

Here & Now
•  İlgili destenin en üstündeki Here & Now kartını çekin ve üzerinde ne yazdığını içinizden 

okuyun. Yazılanları kimseye söylemeyin. 
•  Here & Now kartlarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 
•  Sıranızın başında Here & Now kartınızı kullanırsanız sonrasında zar atıp piyonunuzu 

ilerletmeyi unutmayın. 
•  Oyunun başında dağıtılan Here & Now kartlarınızı kullanmayı unutmayın.
•  Sıra sizdeyken istediğiniz kadar Here & Now kartı kullanabilirsiniz.
•  Kullanılan kartlar yüzleri açık bir şekilde üst üste konularak kullanılmış kart destesi 

oluşturulur. Eğer kapalı kartlar biterse kullanılmış kart destesi karıştırılır ve kapalı bir şekilde 
oyun alanına konur. Bu desteden tekrar kart çekilmeye başlanır.
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Pasaportunun tamamını damgalarla dolduran ilk oyuncu oyunu kazanır. 
Pasaportun tamamının dolması için en son yerleştirilen damganın sağ 
bölümün üst kısmına taşması gerekir.

Not: Büyüklüğüne göre hangi damganın oyunu size kazandıracağını görmek 
için damgaları pasaportunuza yerleştirerek deneme yapamazsınız!

DÜNYANIN EN ÇOK OY ALAN YERLERİKAZANAN!

EK BİLGİ
Damgaları pasaportunuza doğru bir şekilde yerleştirmek için…

•  Damgaları önce pasaportun sol bölümüne yerleştirmeye başlayın. İlk 
damgayı en alta koyun. Bir sonra gelen damga bir öncekinin en aşağıdaki 
kısmına oturmalıdır.

•  Pasaportun sağ bölümüne geçebilmek için son yerleştirilen damganın sol 
bölüme taşmadan girmesi gerekiyor. Damgayı sol bölüme sığdıramazsanız, 
sağ bölümün en alt kısmına yerleştirin. Pasaportunuzun yarısından fazlası 
doldu bile!

Paranız mı bitti?
•  Eğer bankaya borçluysanız sahip olduğunuz nakdi kullanmayın. En son 

aldığınız damgayı oyun alanındaki yerine geri koyun.
•  Eğer bir başka oyuncuya borçluysanız sahip olduğunuz nakdi 

kullanmayın. En son aldığınız damgayı bu oyuncuya verin.
•  Ne paranız ne de damganız kaldıysa bir şey yapmayın. Zaten yeterince 

kötü durumdasınız!

KAZANAN!
1. Lima
Pizarro’nun keşfettiği Peru’nun 
başkentinin tarihi Nazca, Moche ve  
İnka kültürlerine dek uzanır.

2. Hong Kong
Star Ferry adı verilen yeşil yolcu vapurları 
limanda ilerlerken şehir, pazarlık yapan 
çarşı tüccarının uğultusu ve yılan çorbası 
içen kalabalıkla doludur.

3. Riga
Letonya’nın başkenti muhteşem “art 
nouveau” mimariye ev sahipliği yaparken, 
eski zeplin hangarlarından dönüştürülmüş 
etkileyici bir alışveriş bölgesini de içinde 
barındırır.

4. Lizbon
Portekiz’in başkentinin ruhunu keşfetmek 
için şehrin dar ve renkli sokaklarında 
hüzünlü Fado ezgilerinin peşine düşün.

5. İstanbul
Bizans döneminde “Konstantinopolis” 
adıyla bilinen Boğaz’ın kıyısındaki bu 
muhteşem şehir, camileri ve Kapalı 
Çarşı’sıyla sizi büyüler.

6. Varşova
Frédéric Chopin ve Marie Curie’nin 
yaşadığı bu şehirde, gösterişli şatoları ve 
sarayları ziyaret edip geleneksel Polonya 
mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz.

7. Meksiko
Aztek şehri Tenochtitlán’ın kalıntıları 
üzerine kurulan bu şehir, kurumuş bir 
gölün üzerinde yer alır ve son yüz yıldır 
yavaş yavaş batmaktadır.

8. Santiago
Kalabalık meydanları, dar sokakları ve 
sokak sanatı ile ünlü Şili’nin başkentinde, 
And Dağları’nın gölgesinde geleneksel 
“cueca” dansını yapabilirsiniz.

9. Belfast
“Titanik” gemisini hatırlayarak Kuzey 
İrlanda’nın başkentinin rıhtımında dolaşın, 
daha sonra Ulster Müzesi’nde geçmişe 
bir yolculuk yapın.

10. Atina
Demokrasi, felsefe ve tiyatronun kökeni, 
Akropolis tepesindeki Parthenon 
görüntüsünün hâlâ şehre hâkim olduğu 
bu Yunan başkentine dayanır.



11. Belgrad
Sırbistan’ın bu tarihi şehrini keşfetmeye, 
yakınlarında Hun İmparatoru Atilla’nın 
mezarının olduğu söylenen Kalemeydan 
Parkı’ndaki Belgrad Kalesi’nden 
başlayabilirsiniz.

12. Londra
Bizi punk rock ve kraliyet törenleriyle 
tanıştıran İngiltere’nin başkenti, Shard 
binasının tepesinden görülen manzara ve 
Londra Kulesi’ne dair hikâyeleriyle bizleri 
şaşırtmaya devam ediyor.

13. Moskova
Rusya’nın meşhur Kızıl Meydanı’nı, hemen 
yanındaki Korkunç İvan’ın soğan kubbeli 
Aziz Vasil Katedrali’ni ziyaret edebilir; 
şehrin görkemli metro istasyonlarını 
dolaşabilirsiniz.

14. Tokyo
Suşi, sumo, Shinto tapınakları ve 
çiçek açmış kiraz bahçeleri; bunların 
hepsi Japonya’nın başkentinin devasa 
kulelerinin ardında gizlidir. 

15. New York
Uyku nedir bilmeyen bu şehirde her şey 
en iyi olmalı. Broadway ışıl ışıl parlar, 
SoHo’da modanın kalbi atar ve bulutlar 
her gün yeni bir gökdelene yer açar.

16. Amsterdam
Rembrandt ve Van Gogh’un eserleriyle 
dolu müzelerini dolaşın, kanalların 
kıyısında gezinin veya şehrin ilginç 
dükkanlarını, gemilerini ve Hollanda 
lezzetlerini keşfedin.

17. Sidney
Avustralya denince ilk akla gelen 
semboller olan koala ve Opera Binası’nın 
yanı sıra Bondi’den Blue Mountains’a 
gezip görülecek yerleriyle Sidney’de 
hayat çok güzel. 

18. Queenstown
Bir zamanlar altın avcılarının hücum 
ettiği, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda 
yer alan bu şehir, şimdi bungee jumping 
yapanları, görkemli kanyonlarında macera 
arayanları ve “Yüzüklerin Efendisi” filminin 
meraklılarını ağırlıyor.

19. Cape Town
Masa Dağı’na çıkıp nefes kesen 
manzarayı seyredin, kendinizi Long 
Street’in ritmine bırakın, botanik 
bahçelerinde piknik yapın.

20. Taipei
Tapınaklar ve neon ışıklı gece pazarları 
bir yana, şehrin asıl cazibe noktaları 
Tayvan’ın kaplıcaları, görkemli şelaleleri 
ve doğal güzellikleridir.

21. Giethoorn
“Hollanda’nın Venedik’i”ni bir tekne 
gezisiyle keşfedin. Muhteşem bir 
manzaraya sahip bu köyde yol yok, 
sadece kilometrelerce uzanan tertemiz 
kanallar var.

22. Madrid
Şehrin sakinleri El Retiro Parkı’nda 
dinlenirken sanat âşıkları Prado’da 
şaheserlerle başbaşa kalır; lezzet 
düşkünleriyse İspanya’nın nefis 
“tapas”ıyla tanışır.

23. Bükreş
Romanya’nın başkentinde, Zafer Takı ve Zafer Meydanı’nın 
ihtişamı Parlemento Sarayı’nın görkemli yapısıyla yarışır.

24. Sofya
Bulgaristan’ın antik başkentinde Doğu Batı ile buluşuyor. 
Birbirinden farklı kültürel anıtları rahat bir sosyal ortamda 
keşfedebilirsiniz.

25. Berlin
Doğu ve Batı Almanya; Bauhaus stilini görebileceğiniz, 
“Trabant” arabalarla gezebileceğiniz, büyük parklarla ve 
müzelerle dolu bu zengin kültür şehrinde buluşur.

26. Los Angeles
Göz kamaştırıcı Rodeo Yolu’ndan Venice Kumsalı’na, 
Sunset Bulvarı’ndan Hollywood’a dillere destan pek çok 
yer, müziğin ve sinemanın kalbinin attığı bu şehirde yer 
alır.

27. Tallinn
“Şişman Margaret”, Estonya’nın denizci şehrinin dört 
bir yanına serpiştirilmiş görkemli kulelerine verilen ilginç 
isimlerden yalnızca bir tanesi...

28. Montreal
Eski Montreal, adalar ve su yolları arasında geleneksel 
Quebec’in Fransa asıllı Kanadalılarının eklektik tarzını 
yansıtır.

29. Tel Aviv
İsrail’in “Büyük Portakal”ında şehrin kalbi; kumsallarında, 
istiridye lokantalarında ve Eski Yafa bölgesinin Arnavut 
kaldırımlı yollarında atar.

30. Bogota
Alışveriş meraklıları Kolombiya’nın en iyi kahvesini 
yudumlayıp pahalı yeşil zümrütler için pazarlık yaparken, 
Altın Müzesi’nde çok daha fazla hazine sizi bekler.

31. Brüksel
Belçika’nın başkentinde Tenten’in adımlarını takip edin, 
ünlü “Manneken-Pis” heykelini gördükten sonra midye ve 
patates kızartmasının tadını çıkarın.

32. Barselona
Katalonya’nın sıra dışı ruhları Picasso Müzesi’nde ya 
da Gaudi’nin Sagrada Familia Kilisesi’nin girintili çıkıntılı 
kulelerinde buluşur.

33. Toronto
Ontario Gölü’nün kıyısına kurulu Kanada’nın en popüler 
şehri, farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Yakınlarındaki 
Niagara Şelalesi büyük bir cazibe merkezi.

34. Paris
Fransız başkentiyle bir randevu, Notre Dame Kilisesi’nin 
“gargoyle”lerini seyretmek, geceleri Opera’da gösteriler 
izlemek, art deco stilindeki metro duraklarının yanından 
geçip her köşede bir anıtla karşılaşmak demektir. 

35. Prag
Çek Cumhuriyeti’nin başkentinde Hradčany Kalesi’nden 
başlayıp Lesser Town’ın dolambaçlı sokaklarından ve 
Charles Köprüsü’nden geçerek, Kraliyet Yolu’nda bir 
gezintiye çıkın.

36. Rio de Janeiro
Şeker Tepesi (Sugar Loaf), güneşi, sambası ve 
Copacabana Kumsalı ile ünlü, Brezilya’nın karnaval 
şehrine tepeden bakar.

37. Kiev
El yapımı eşyaların satıldığı dükkânların sıralandığı 
Andriyivskyi Uzviz Caddesi, Aziz Sophia’nın altın kubbeleri 
ve Pyrohovo açık hava müzesi Ukrayna’nın tarihini gözler 
önüne serer.

38. Budapeşte
Tuna Nehri’nin üzerine kurulmuş Buda ve Peşt’i bir araya 
getiren bu şehrin güzelliklerini en iyi Kale Tepesi’ndeki 
Balıkçılar Tabyası’ndan seyredebilirsiniz. 

39. Buenos Aires
Tango ritimlerinin ilham verdiği Arjantin’in başkentinde 
sanatla dolu Barrio Alto’da renkler birbirinin içine girerken 
dev bir bifteğin cızırtısı her yeri doldurur.

40. Kito
Ekvator’un başkenti Kito’da bir günde dört mevsimi 
yaşayın. Yağmurun ve güneşin birbirini takip ettiği, 
2800 metre yükseklikte kurulu bu şehrin dik, kolonyal 
sokaklarını adımlayın.

41. Vancouver
Bir yanda yüksek binaların, son moda kafe ve galerilerin 
sıralandığı caddeleri, diğer yanda ahşap Capilona 
Köprüsü üzerinden kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz 
Kanada yağmur ormanını gezebilirsiniz.


