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Zirveye ilk ulaşan  
oyunu kazanır!

OYUN KILAVUZU

İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı 

4 Kule
6 Marka Piyonu

30 Reklam Panosu Parçası
6 Ofis Parçası
14 Şans Kartı

14 Empire Kartı 
(2 Süper Empire Kartı dahil)

Para Destesi
2 Zar

HASBRO GAMING ve logosu Hasbro’nun ticari markalarıdır.
© 1935, 2015 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, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS, MY LITTLE PONY ve MONOPOLY adları ve logoları 
Hasbro’nun ticari markalarıdır. 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 emlak 
ticareti oyunu ve gereçleri için ticari markalarıdır. 
© 1935, 2015 Hasbro. Tüm Hakları Saklıdır. 
© Razor USA LLC. Razor logosu ve markası tescilli ticari markalardır. 
Polaroid ve Polaroid & Pixel, PLR IP Holdings, LLC’nin ticari markalarıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. 
VIRGIN ve Virgin Signature logosu, Virgin Enterprises Limited’ın ticari markalarıdır ve lisans alınarak 
kullanılmıştır. 
© 2015 Billboard. Tüm Hakları Saklıdır; Billboard®. 
Wilson logosu ve W logosu, Wilson Sporting Goods Co.’nun tescilli ticari markalarıdır.
® PUMA SE. Tüm hakları saklıdır. 
Levi’s® logosu, Levi Strauss & Co.’nun tescilli ticari markasıdır. 
© 2015 King.com Ltd. ‘King’, ‘Candy Crush’ ve ilgili markalarla logolar; King.com Ltd ya da ilgili kuruluşların 
ticari markalarıdır. 
Food Network adı ve logosu, Television Food Network, G.P.’nin tescilli ticari markalarıdır. İzin alınarak 
kullanılmıştır; tüm hakları saklıdır. 
© 2015 ACTIVISION ve GUITAR HERO, Activision Publishing, Inc.’ın ticari markalarıdır. 
© 2015 Viacom International Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Nickelodeon ve ilgili mülkiyet hakları, logolar ve 
karakterler; Viacom International Inc.’ın ticari markalarıdır. 
Yahoo ve Yahoo logosu, Yahoo! Inc.’nın tescilli ticari markalarıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. 
Cat, Caterpillar Inc.’nın tescilli ticari markasıdır ve Hasbro tarafından lisansı alınarak kullanılmıştır. 
Ford Motor Company Ticari Markaları ve Ticari Takdim Şekli, Hasbro tarafından lisansı alınarak kullanılmıştır.
eBay Logosu, eBay Inc.’ın ticari markasıdır. 
Heinz ticari markaları, H.J. Heinz Company ve ona bağlı şirketlerin tescilli ticari markalarıdır ve izin alınarak 
kullanılmıştır. © H.J. Heinz Company 2015. 
Universal'ın tüm unsur ve ilgili işaretlerine ilişkin her türlü marka ve telif hakları Universal Stüdyoları’nındır.  
TM & © 2015 Universal Studios. Tüm hakları saklıdır. 
Xbox, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır. 
Skype adı, ilgili ticari markalar, logolar, “S” logosu ve diğer işaretler; Microsoft şirketler grubunun ticari 
markalarıdır. 
b logosu, Beats and Beats by Dr. Dre.; Beats Electronics, LLC’nin ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
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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.

A1000K
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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. 

•  2 süper Empire kartına dikkat edin.

•  MARKAMA DOKUNMA! Kuleni korur!

•  KOVULDUN! Markaları oyun alanına geri gönderir!

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!
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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.

Kodesʼe 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



10 11

0915B5095131  Aa     MONOPOLY Empire      Instructions  (TK 131)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: B50951310_Monopoly_Empire_I_15.indd

10 11101010 11111110 11

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 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.

Nakit Sıkıntısı
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
Transformers evreni her şeyin “görünenin ötesinde” olduğu 
bir yer. Efsanevi karakterler, destansı bir hikaye ve evrenin 
tehlike içindeki kaderine karşı mücadele eden şekil değiştiren 
robotların sihriyle dolu bir dünya… 

Razor
Razor eğlenceyle özgürlüğü birleştiren bir marka… Şirket, bugünün efsanevi 
ayakla sürülen scooter’ını piyasaya sürdüğü 2000 yılında kuruldu. Bugün 
Razor ürünleri tüm dünyada satılıyor ve her yerde kullanıcılarına ilham ve 
heyecan veren tekerlekli ürünler sunuyor.

Polaroid
Anlık fotoğrafın öncüsü ve özgün sosyal ağın yaratıcısı olan Polaroid, 75 yılı 
aşkın bir süredir görüntülemenin öncü bir gücü… Bugün Polaroid, tüketicilere 
yönelik geniş elektronik ürün gamı ile yenilikçi yaklaşımına devam ediyor.

Virgin
Virgin önde gelen uluslararası bir yatırım grubu olmasının yanı sıra dünyanın 
en çok tanınan ve güvenilen markalarından da biri. 1970 yılında Sir Richard 
Branson tarafından kurulan Virgin Group; seyahat, eğlence, medya, telefon 
ve sağlık & zindelik sektörlerinde işlerini başarıyla sürdürüyor.

Billboard
Billboard, tüm müzik türlerini kapsayan en geniş ve güvenilir liste veri tabanı 
üzerine kurulu, dünyanın en etkili müzik markası… Müzik sektöründe başarının 
kıstasını hala Billboard belirliyor.

Wilson
Wilson Spor Ürünleri, tüm dünyada tenis, basketbol, beyzbol, 
softball, futbol, voleybol, Amerikan futbolu ve golf sporcularına 
en üst düzey spor malzemeleri sağlayan bir şirket. Wilson, her 
sporcunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı 
olmaya kendini adamış bir marka.

Puma 
PUMA, ayakkabı, giysi ve aksesuarların tasarım, 
geliştirme, satış ve pazarlamasında dünyanın en önde 
gelen spor markalarından biri… 65 yılı aşkın bir süredir 
PUMA, gezegendeki en hızlı sporcular için en hızlı ürünleri tasarlayarak  
tarih yazıyor.

Levi’s
Levi’s® markası, klasik Amerikan tarzının ve çaba göstermeden havalı 
olmanın somut bir örneği… 1873’te Levi Strauss & Co.’nun icadıyla Levi’s® 
kot pantolonları dünyanın en çok bilinen ve taklit edilen giyim ürünü oldu. 
Nesiller boyunca insanların hayallerini ve bağlılığını kazandı. 

Candy Crush
Candy Crush, dünyanın en tatlı oyunu! Tüm dünyadan milyonlarca tutkunuyla 
günümüzün en başarılı oyun markalarından biri… 

Food Network
FOOD NETWORK, özgün bir yaşam tarzı network’ü, internet sitesi ve 
dergisiyle izleyicilerine yeme içmenin keyfini ve gücünü yaşatıyor. Network, 
yeme içme kültüründe izleyicilerin en iyi arkadaşı olmak için uğraşıyor; 
kendi yeteneği ve uzmanlığını kullanıp öncülük ederek öğretici, ilham verici, 
güçlendirici ve eğlendirici olmaya kendini adıyor.

MARKALAR
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Caterpillar

Caterpillar dizel ve doğal gaz motorlarından endüstriyel 
gaz türbinlerine ve dizel-elektrikli lokomotiflere, 
dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları 
üreticisi... 90 yıldır ‘kalite koyarsanız kalite alırsınız’ 
düşüncesine inanıyoruz.

Ford

Dünyanın otomotiv sektörü liderlerinden Ford 
Motor Company, altı kıtada araçlarının üretimini 
yapıyor. Otomotiv markaları arasında Ford ve 
Lincoln’un yanı sıra Mustang, Explorer, Escape ve 
F-Serisi Kamyonlar gibi heyecan verici markalar da 
yer alıyor.

eBay

eBay dünyanın alışveriş ve satış yaptığı bir yer. Eğer bir şey dünyada 
mevcutsa, büyük olasılıkla eBay’de alınıp satılabilir de... 

Guitar Hero Live

Guitar Hero® Live, tekil şahıs oynayış, canlı aksiyonlar, karşılık veren seyirciler 
ve yeni müzikler keşfetmenizi sağlayan oynanabilir video müzik platformu ile 
müzik/ritim oyunlarına benzeri görülmemiş bir yenilik getiriyor.

Nickelodeon

Nickelodeon, televizyondan tüketici ürünlerine, filmlerin yapımından 
sunumuna kadar yaptığı her şeyin merkezine önce çocukları koyan, 
çocuklara yönelik bir numaralı eğlence markası... 100 milyondan fazla evde 
seyredilen Nickelodeon, Amerikan televizyon kanalları arasında 20 yıldır bir 
numarada... 

Yahoo

Yahoo, e-postadan habere, eğlenceden spora ve katılmak için can attığınız 
tüm büyük çapta, hayatta sadece bir kez yaşayabileceğiniz canlı etkinliklere, 
kısacası sizin için önemli olan her şeye bir numaralı rehberiniz... 

Skype

Skype; telefon, bilgisayar, tablet ve hatta bazı televizyonlarda 
kullanabileceğiniz bir iletişim yazılımı... Her gün milyonlarca insan video 
görüşmeleri ve anlık mesaj, video mesajı, dosya ve fotoğraf gönderimleri 
için ücretsiz olarak Skype’ı kullanıyor.

Beats by Dr. Dre.

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

Heinz

H.J. Heinz, sağlıklı, kullanışlı ve ekonomik gıda ürünlerinin üretimi ve 
pazarlamasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri... Heinz altı kıtada 
Heinz® Ketçap’ın başını çektiği ikonik markalarıyla ünlü.

Universal Parks & ResortsTM 

Universal Parks & ResortsTM; Kaliforniya, Florida, Japonya ve Singapur’daki 
tema parkalarıyla benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. Yaratıcı 
danışmanlığını Steven Spielberg’ün yaptığı parklar, sinema ve televizyondan 
ilham alan dünyanın en gelişmiş teknolojiye sahip atraksiyonlarını sergiliyor.

Xbox

Xbox, hayatı daha eğlenceli kılmak için en iyi oyunları ve en 
büyük oyun topluluğunu bir araya getiriyor.




