
Gelişim Alanları:
•  Dikkat ve Konsantrasyon
•  Strateji Geliştirme
•  Mantık Yürütme
•  Sosyal-Duygusal Gelişim

Oyun İçeriği
•  1 adet oyun platformu 
•  18 adet büyük sur
•  6 adet küçük sur
•  2 adet kale

Oyuna Hazırlık: 
Her oyuncu 1 adet kale, 9 adet büyük sur ve 3 adet küçük sur 
alır. Oyun platformu karşılıklı olacak şekilde, yön oku figürlerine 
kaleler yerleştirilir. Surları platformun dışında bekletilir. Kura ile 
oyuna başlanır.

Nasıl Oynanır:
Eyvan oyununda oyuncular başlangıç noktalarından itibaren 
kalelerini sağa, sola, ileri ve geri birer hamle yaparak veya rakib-
in kalesinin ilerleyişine mani olmak amacıyla surlarını (engelleri-
ni) kullanarak bitiş noktasına (rakip tarafındaki kale figürlerine) 
ilk önce ulaşıp oyunun kazananı olmaya çalışırlar.
Her oyuncu oyun alanındaki figürleri birer defa kullanma hakkı-
na sahiptir. Oyuncular kaleleri ile ilerlerken topçu figürüne denk 
gelirlerse kalesini istedikleri yönde iki hamle ilerletme hakkı 
kazanırlar, at figürüne denk gelirse ya oyun alanında istediği bir 
suru ya da rakibin elindeki herhangi bir suru alabilir.

Dikkat:
•  Oyuncular hamle sırası kendisinde iken ya kalesini sağa sola
   ileri ve geri birer hamle ilerletilebilir ya da bir adet surunu
   oyun alanının herhangi bir yerine koyabilir. Aynı anda hem
   kale ilerletme hem de sur bırakma yapılamaz.
•  Kaleler çapraz ilerleme hakkına sahip değillerdir.
•  Surlar istenilen yere bırakılabilir, bırakıldıktan sonra sur
    kaldırılamaz, yeri değiştirilemez. (At figürlü kural hariç)
•  Oyuncular rakip kalesini tamamen kıskaç içine alamazlar
    (etrafını tamamen kapatamazlar) bir birim ilerlemesi için boş
    yer kalması gerekmektedir.
•  Oyuncular, rakibin kalesi ile hamle yapamazlar.
•  Oyuncuların kaleleri dar bir koridorda karşı karşıya
    geldiklerinde ve gidecek başka yer olmaması durumunda
    hamle sırası kimde ise diğer kalenin üzerinden atlayıp hemen
    arkasındaki birime konumlandırır ve oyun devam eder.
•  Kaleler surların üzerinden atlayamazlar, mecburen
    etraflarından dolaşmak zorundadırlar.
•  Suların, oyun platformuna uygun olarak, tam birimlere denk
   gelecek şekilde ve yatay olarak yerleştirilmesi gerekmektedir.   
   Kısa surlar bir birimi, uzun surlar ise iki birimi kapatmaktadır.
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