Oyun boyunca haksız veya sinir bozucu
durumlarla karşılaştığınızda şanslı
kaybeden jetonları toplayın. Dört jeton
topladığınızda, istediğiniz turun başında
bunların tamamını vererek BAY MONOPOLY
piyonunu alabilir ve oyun alanına
muhteşem bir dönüş yapabilirsiniz!

BAY MONOPOLY olduğumda neler yapabilirim?
Dört şanslı kaybeden jetonunuzu verir vermez BAY MONOPOLY piyonunu alıp
bulunduğunuz haneye koyun. Piyonunuzu şimdilik oyun alanının ortasına bırakın.
BAY MONOPOLY olduğunuzda:
• Başka bir oyuncunun mülkü üzerinde durduğunuzda kira ödemek yerine bu
oyuncudan kira alın.
• Bir vergi veya fatura hanesi üzerinde durduğunuzda vergi veya fatura
ödemek yerine hane üzerinde gösterilen tutarı bankadan alın.
• Kodes’e kendiniz girmektense sizin yerinize istediğiniz oyuncuyu gönderin!

Ne zaman şanslı kaybeden jetonu kazanırım?
Şunlardan birini her yaptığınızda hemen bir şanslı kaybeden
jetonu kazanabilirsiniz:

kira ödediğinizde
vergi veya fatura ödediğinizde
herhangi bir nedenle Kodes’e girdiğinizde
kendi mülkünüzün üzerinde durduğunuzda
şanslı kaybeden jetonu almanızı söyleyen bir
Şans veya Kamu Fonu Kartı çektiğinizde

Ayrıca BAY MONOPOLY sizinle aynı hanede durduğunda bir şanslı
kaybeden jetonu alın.
Ücretsiz Otopark hanesinde durduğunuzda istediğiniz oyuncunun
bir şanslı kaybeden jetonuna el koyun!

Not: Aynı anda en fazla dört şanslı kaybeden jetonunuz
olabilir. Dört jetonunuz varken bir jeton daha almanız
gerekirse hiçbir şey yapmayın.
BAY MONOPOLY, şanslı kaybeden jetonu toplamaz.
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• Başka bir oyuncuyla aynı hanede durduğunuzda BAY MONOPOLY piyonunu
bu oyuncunun piyonunun üzerine koyun. Ardından bu oyuncunun bir
mülküne el koyabilirsiniz. Tam setin parçası olan bir mülke el koyamazsın.
Bu oyuncu, piyonu serbest kalana kadar ilerleyemez. Piyonu altta kalan
oyuncu açık artırmalara katılmaya, kira almaya, ev ve otel satın almaya
devam edebilir. Bu oyuncu şanslı kaybeden jetonlarını takas edemez.

Siz BAY MONOPOLY iken, başka bir oyuncu dört adet şanslı kaybeden jetonunu verirse
bu oyuncu BAY MONOPOLY piyonunu alır, bulunduğu haneye koyar ve kendi piyonunu
oyun alanının ortasına yerleştirir. Siz de oyun alanının ortasındaki kendi piyonunuzu
alın ve bulunduğunuz haneye koyun.
Not: BAY MONOPOLY olduğunuz sırada sizinle aynı hanede başka biri varsa onun
üzerinde duramaz ve ondan mülk alamazsınız.
Not: BAY Monopoly olduğunuzda şanslı kaybeden jetonları kazanamazsınız.

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.
Her arsaya en fazla dört ev
kurabilirsiniz.

Otel Kurmak
Bir renk grubunun her arsasında
dörder eviniz olduğunda otel
satın alabilirsiniz.
Bunun için Tapu Senedi kartında
belirtilen otel bedelini ödeyin ve
4 evinizi bankaya iade edin. Oteli
arsanızın üzerine yerleştirin.
Her arsaya yalnızca bir otel
kurabilirsiniz. Otelin yanına
ayrıca ev kuramazsınız.
Binalar bir kez yerleştirildiğinde
oyunun sonuna kadar kendi
arsaları üzerinde kalmak
zorundadır.

Yeterince bina yok mu?
Son evi veya oteli birden fazla oyuncunun satın
almak istemesi durumunda bankacı bu binayı açık
artırmaya çıkarır. Açık artırma b10 ile başlar. Tüm
oyuncular açık artırmaya katılabilir. Teklifler en
az b1, b1 artırılmalıdır. Teklifinizi sıraya bağlı
kalmadan söyleyebilirsiniz. Ödeme bankaya yapılır.

ANLAŞMALAR
ve TAKAS
İŞLEMLERİ

YARDIM EDİN! PARAM KALMADI!

İstediğiniz zaman başka bir oyuncudan
mülk veya şanslı kaybeden jetonu
satın alabilir, bunları başka bir
oyuncuya satabilir veya takas
edebilirsiniz.

Mülkü İpotek Etme

Mülkler; nakitle, başka bir mülkle,
şanslı kaybeden jetonlarıyla ve/veya
“Kodes’ten Ücretsiz Çık” kartlarıyla
takas edilebilir. Mülklerin değeri,
anlaşmayı yapan oyuncular tarafından
karşılıklı olarak kararlaştırılır.
Üzerinde bina olan bir arsayı takas
eder veya satarsanız bu binalar arsanın
yeni sahibine gider.
İpotekli mülkler, üzerinde anlaşılan
fiyattan takas edilebilir.
Yeni mal sahibinin hemen
aşağıdakilerden birini yapması gerekir:
İpoteği hemen kaldırır (ipoteği
kaldırma bedelini bankaya öder).
Ya da ipoteği kaldırmaz (sadece
ipotek bedelinin %10’unu bankaya
öder).

1. Para toplamaya çalışın.

Ödeyemediğiniz bir borcunuz varsa mülklerinizi ipotek ederek
veya üzerinde anlaşılan fiyattan diğer oyunculara satarak para
kazanmaya çalışın.
Üzerinde bina bulunan bir arsayı sattığınızda binanın olduğu yerde
kalacağını unutmayın.
İpotek etmek istediğiniz Tapu Senedi kartını ters çevirin ve üzerinde
belirtilen ipotek bedelini bankadan alın.
İpoteği kaldırmak için ipoteği kaldırma bedelini (ipotek bedeli +
%10 faizi) bankaya ödeyin ve kartın 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.
İpoteksiz istasyon ve iskelelerden de aynı şekilde hak ettiğiniz
yüksek kirayı almaya devam edebilirsiniz.

2. Fon yaratmak için her şeyi yaptıktan sonra
hâlâ borcunuz varsa iflas eder ve oyundan
çekilirsiniz.
Başka bir oyuncuya borçluysanız…
Tüm ipotekli mülklerinizi ona verin. Sahip olduğunuz tüm şanslı
kaybeden jetonlarını bankaya geri koyun. Oyuncuların bunları hak
etmesi gerekir!
Yeni mülk sahibi istediği zaman bu mülklerin ipoteğini kaldırabilir.

OYUNUN SONU

c Emlak Ticareti Oyunu c

Tüm mülkler satın alındıktan ve her oyuncu tekrar
BAŞLANGIÇ noktasına vardıktan sonra oyun sona
erer.
BAŞLANGIÇ noktasına ulaştığınızda, hamle
hakkınız olsa da burada durun. b200 alın.
Tüm oyuncular BAŞLANGIÇ noktasına vardıktan
sonra her oyuncu sırayla her bir mülkünün kira
gelirini alır.

ŞANS LI KAYBED E NLER

• Bir sete ait mülkler için iki kat kira alın.
• Üzerinde bina olan mülkler için bu
binaların kira gelirini alın.
Paranızı sayın. En çok parası olan oyuncu oyunu
kazanır!

Oyunun Amacı
c Emlak Ticareti Oyunu c

Not: Oyunun sonunda BAY MONOPOLY
iseniz ve BAŞLANGIÇ noktasına ulaşan
oyuncuların üzerinde durursanız bu
oyuncuların mülküne el koyamazsınız.
Oyuncular yine de BAY MONOPOLY
piyonunu sizden almak için şanslı
kaybeden jetonlarını verebilir.

Oyun alanı boyunca ilerleyerek mülk satın alın ve kira toplayın.
MONOPOLY oyununda genellikle karşılaşılan kira veya vergi ödeme
ya da Kodes’e girme gibi can sıkıcı olaylar yine gerçekleşecek ancak
bu defa size bir şanslı kaybeden jetonu kazandıracak. Dört jeton
topladığınızda oyun alanına BAY MONOPOLY olarak dönüş yapmak ve
servetinizi artırmak için bu jetonları kullanabilirsiniz!
Tüm mülkler satıldıktan ve her oyuncu tekrar BAŞLANGIÇ noktasına
vardıktan sonra oyun sona erer. Şanslı kaybeden olsun ya da olmasın
en çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!

BRAND

•
•
•
•
•

• Siz dahil herhangi bir oyuncu çift zar attığında oyun alanı üzerindeki
herhangi bir arsaya ücretsiz olarak bir ev yerleştirin. Arsanın tam bir
setin parçası veya size ait olması gerekmez. Evi sahipsiz bir arsaya
yerleştirdiğinizde, bir oyuncu bu hanede durup arsayı satın almak isterse
hane üzerinde yazılı bedeli bankaya öder ve eve ücretsiz olarak sahip olur!

BİNALAR

BRAND

BAY MONOPOLY

ŞANS LI KAYBED E NLER

İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı
6 Piyon
1 BAY MONOPOLY Piyonu (üst
kısım ve alt parça)
26 Tapu Senedi Kartı
16 Şans Kartı

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.

Bankaya borçluysanız…
Tüm mülklerinizi bankaya geri verin. Tüm ipotekler iptal edilir ve tüm
binalar oldukları yerde kalır. Bir oyuncu üzerinde bina bulunan bir
arsayı bankadan satın alırsa hane üzerinde yazılı bedeli bankaya öder
ve binayı ücretsiz olarak elde eder.
Sahip olduğunuz tüm şanslı kaybeden jetonlarını bankaya geri koyun.

16 Kamu Fonu Kartı
6 Referans Kartı
32 Ev
12 Otel
2 Zar
Kartondan 30 Şanslı Kaybeden Jetonu
Para Destesi
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MONOPOLY ŞANSLI KAYBEDENLER OYUNA HAZIRLIK!
OYUNUNDA NELER FARKLI?
İlk defa oynarken BAY
MONOPOLY’yi alt parçaya oturtun.
Piyon her iki yöne de bakabilir.

KAYBETMEK DE
KAZANDIRIYOR!

Kira veya vergi ödediğinizde,
Kodes’e girdiğinizde veya
Ücretsiz Otopark gibi getirisi
olmayan haneler üzerinde
durduğunuzda bir şanslı
kaybeden jetonu alın!

1

BAY MONOPOLY, SİZİ
KURTARMAYA GELİYOR!
Dört şanslı kaybeden
jetonunuz olduğunda, sıranızın
başında bunları verip oyun
alanına BAY MONOPOLY olarak
dönüş yapabilirsiniz! BAY
MONOPOLY piyonunu kapın
ve oyun alanında ilerlerken
kira veya vergi ödemek
yerine bunları gelir olarak
alın. Başka bir oyuncuyla aynı
hane üzerinde durursanız,
bu oyuncu sıra kendine
geldiğinde bir tur oynama
hakkını kaybeder. Ayrıca onun
mülklerinden istediğiniz birini
alabilirsiniz!

2

Bir kişiyi Bankacı seçin. Bankacı şunlardan
sorumludur:
• Bankanın parası
• Evler
• Oteller
• Tapu Senedi kartları
• Açık artırmalar
• Bankacı isterse oyuncu da olabilir; ancak
kendi parasını bankadakilerle karıştırmadan
ayrı tutmalıdır.

4

Şans kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı
gelecek şekilde buraya yerleştirin.

5

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

6

BAY MONOPOLY piyonunu
buraya yerleştirin.

Oyun alanı üzerinde dolaşarak mümkün olduğunca çok
mülk (arsa, istasyon ve iskele) satın alın. Ne kadar çok
mülkünüz olursa o kadar çok kira geliriniz olur. Tüm
mülkler satıldıktan ve her oyuncu tekrar BAŞLANGIÇ
noktasına vardıktan sonra oyun sona erer. En çok parası
olan oyuncu oyunu kazanır!

Bankacı her oyuncuya şunları verir:

İki zarı birlikte atın.

2.

Piyonunuzu, oyun alanında attığınız zar kadar
saat yönünde ilerletin.

3.

x1
x2
x1
x1

7

Her oyuncu ikişer şanslı
kaybeden jetonu alır.
Jetonların geri kalanını
buraya yerleştirin.

x2

8

(Toplam = b1.500)
Kalan para kutuda tutulur; burası oyunun
bankasıdır.

3

Her Tapu Senedi kartını oyun alanında
eşleştiği hanenin yanına koyun.

9

Her oyuncu bir piyon ve bir referans
kartı seçer. Piyonunuzu BAŞLANGIÇ
noktasına yerleştirin ve referans
kartınızı önünüze koyun.

Zarları oyun alanının yanına koyun.

4.

Hangi haneye geldiniz? Geldiğiniz hanenin
kurallarını uygulayın.			
Detaylı bilgi için OYUN ALANINDAKİ HANELER
bölümünü okuyun.

Sahipsiz Mülkler

Kodes’e Gir

Sahipsiz bir mülkün üzerinde durduğunuzda bu mülkü satın almanız veya açık artırmaya çıkarmanız gerekir.
Satın almak istiyorsanız...
Hane üzerinde yazılı olan bedeli bankaya ödeyin ve Tapu Senedi kartını alın.

İlgili destenin en üstündeki kartı çekin ve
kartta belirtileni hemen yapın. Daha sonra
kartın yazılı yüzünü alta çevirerek destenin
en altına koyun.

Kodes’e her girişinizde, bankadan bir şanslı kaybeden jetonu alın.

Bir renk grubundaki tüm arsaları toplayın!
Bir renk grubundaki tüm arsalara, yani tam bir sete sahip
olduğunuzda:
•
•

Sahipli Mülkler

Sıranız sona erdi. Zarları solunuzdaki oyuncuya
verin.

Sahipli bir mülk üzerinde durursanız sahibi sizden mülkün kira bedelini istemek zorundadır. Eğer isterse kira bedelini
ödeyin. Mülk sahibi kirayı istemeyi unutur ve bir sonraki oyuncu zarları atarsa kira ödemek zorunda kalmazsınız!

Her kira ödediğinizde
bankadan bir şanslı
kaybeden jetonu alın!

Vergiler ve Faturalar

BAY MONOPOLY iseniz, istediğiniz oyuncuyu sizin yerinize Kodes’e
gönderin!

Hane üzerinde belirtilen tutarı bankaya
ödeyin.

Not: BAY MONOPOLY Kodes/Ziyaretçi hanesine geldiğinde bu iki
hanedeki istediği oyuncunun üzerinde durabilir!

Her vergi veya fatura ödediğinizde
bir şanslı kaybeden jetonu alın!

o arsalardan iki kat kira alabilirsiniz!
daha da fazla kira almak için arsaların üzerine ev
ve otel kurabilirsiniz! Bkz. BİNALAR.

BAY MONOPOLY iseniz
kira ödemek yerine
mülkün sahibinden
kira alın! Mülk sahibi
bankadan bir şanslı
kaybeden jetonu alır.

Derhal Kodes hanesine ilerleyin!
BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile
b200 alamazsınız. Bu durumda sıranız
sona erer. Kodes’teyken kira toplayabilir,
açık artırmalara katılabilir, ev ve otel satın
alabilir, ipotek ve anlaşmalar yapabilirsiniz.

Şans ve Kamu Fonu

Satın almak istemiyorsanız...
Bankacı bu mülkü açık artırma yoluyla satışa çıkarmak zorundadır. Açık
artırma b10 ile başlar. Tüm oyuncular açık artırmaya katılabilir. Teklifler en
az b1, b1 artırılmalıdır. Teklifinizi sıraya bağlı kalmadan söyleyebilirsiniz.
Teklifi yükselten kimse kalmayınca Bankacı açık artırmayı sona erdirir. En
yüksek teklifi veren oyuncu açık artırmayı kazanır ve bankaya ödemeyi
yapar. Kimse mülkü satın almak istemiyorsa sorun olmaz. Herhangi bir
ödeme yapılmaz ve Tapu Senedi kartı bankada kalır.

Çift zar mı attınız? Oyununuzu oynayın, sonra
tekrar zar atın ve ikinci bir tur daha oynayın.
Dikkat! 3 kez üst üste çift zar atarsanız
üçüncüsünde derhal Kodes’e girersiniz! Üçüncü
turunuzu oynamayın.

BAY MONOPOLY iseniz herhangi bir
oyuncu çift zar attığında istediğiniz
mülke bir ev yerleştirin. Art arda
üç kez çift zar atsanız bile Kodes’e
girmeyin! Oyununuza devam edip
tekrar zar atın!

Bu hanede durduysanız piyonunuzu
“Ziyaretçi” yazan bölüme koyun.

BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde
ya da bu noktada durduğunuzda
bankadan b200 alın.

İki tür mülk vardır: renk gruplarından oluşan arsalar ile istasyon ve iskeleler.

Sıra size gelince
1.

Ziyaretçi

BAŞLANGIÇ

MÜLKLER

Sırayla tüm oyuncular iki zarı birlikte atar. En DÜŞÜK
zarı atan oyuncu oyuna başlar, sonra sıra solundaki
oyuncuya geçer.

x5

DAHA FAZLA FATURA!
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Oyunu nasıl kazanırım?

AKSİYON HANELERİ

OYUN ALANINDAKİ HANELER

Oyuna ilk kim başlar?

x4

Hayat zor. Kamu kuruluşu
haneleri artık elektrik ve
su faturalarından oluşuyor.
Ancak bu aynı zamanda şanslı
kaybeden jetonu toplamak
için daha fazla şans anlamına
geliyor!

OYUN ZAMANI!

Arsalar

Arsanın
Tapu Senedi
kartında yazan
kira bedelini
ödeyin.

BAY MONOPOLY iseniz, vergi
veya fatura ödemek yerine
hane üzerinde gösterilen tutarı
bankadan alın!

İstasyon ve
İskeleler

Mülk sahibinin sahip
olduğu iskele ve/veya
istasyon sayısına göre
kira bedelini ödeyin.

Ücretsiz Otopark

Merak etmeyin, sıranız tamamen boşa
gitmiş değil! İstediğiniz oyuncunun bir şanslı
kaybeden jetonuna el koyun. Halihazırda dört
jetonunuz varsa veya BAY MONOPOLY iseniz,
istediğiniz oyuncudan bir şanslı kaybeden
jetonu alın ve bankaya iade edin.

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?

4 seçeneğiniz var:
1. Bir sonraki turda zar atmadan önce b50 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. Kartı, ilgili destenin en altına koyduktan sonra zar atarak
oyuna devam edin.

3.

Bir sonraki turda zarda çift atmaya çalışın. Bunu başarabilirseniz
serbest kalırsınız! Attığınız zar kadar ilerleyin ve sıranızı tamamlayın.
En fazla 3 tur boyunca çift zar atmayı deneyebilirsiniz. Kodes’teyken
üçüncü turun sonunda da çift zar atamazsanız b50 ödeyin ve son
attığınız zar kadar ilerleyin.

4.

Bir sonraki turun başında dört şanslı kaybeden jetonunuzu
vererek BAY MONOPOLY olun. Ardından zar atıp ilerleyin.
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