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VELESPEED NEDİR?
Velespeed, Lefkoşa’da kısa geziler için halka açık olan bir bisiklet ağı olarak 
bir toplu taşıma şeklinde bisiklet paylaşım programıdır. 

KAÇ BİSİKLET VE VELESPEED İSTASYONU VAR?
Lefkoşa çevresinde 410 bisiklet ve 43 Velespeed İstasyonu bulunmaktadır. 
Lütfen İstasyon yerlerini ve her bir Velespeed İstasyonu’ndaki bisikletleri 
gerçek zamanlı olarak görmek için CycleFinder uygulamasını indirin ya da 
www.velespeed.net internet sitemizi ziyaret edin.

NASIL KATILABİLİRİM?
Sosyal medya üzerinden bizi takip edip, e-bültenimize gönüllü fırsatları 
ve Velespeed ekibine nasıl katılacağınızı öğrenmek için kaydolun! Mevcut 
fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@velespeed.net 
adresine e-posta gönderin. 

NEDEN LEFKOŞA?
Lefkoşa’da araba kullanmak ve park alanı bulmak yoğun trafik nedeniyle 
stresli olabilir. Kısa yolculuklar için Velespeed’i kullanmak iyi bir 
seçenektir. Yürümek için çok uzak, ancak arabayla çok yakın olduğunda, 
gideceğiniz yere artık Velespeed’i kullanarak ulaşabilirsiniz.

VELESPEED’İ KİMLER KULLANABİLİR?
Velespeed, 16 yaş ve üstü olan ve bisiklet sürebilen herkes içindir. ŞİMDİ 
bisiklet sürmeyi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Öğrenebilirsiniz! KKTC 
Bisiklet Federasyonu’ndaki ortaklarımız tarafından sunulan bilgi tazeleme 
kurslarına www.kibrisbisikletfed.com adresinden ulaşabilirsiniz.  

VELESPEED HAKKINDA

BENİM BİSİKLETİM VARSA BİSİKLET PAYLAŞIMINA 
İHTİYACIM OLABİLİR Mİ?
Bir bisiklete sahip olsanız bile bisiklet paylaşımından yararlanmak uygun bir 
ulaşım seçeneği olabilir. Güvenlik veya saklama nedeniyle kendi bisikletinizi 
evde bırakmak istediğinizde, hemen yakınınızdaki istasyondan bir Velespeed 
alınız ve bisikletinizi varış noktasındaki en yakın istasyona güvenli bir şekilde 
park ediniz. Velespeed harikadır çünkü Velespeed’le gideceğiniz yere 
ulaştıktan sonra bisikletleri geri getirmeniz gerekmez. Velespeed seyahatinizi 
daha esnek hale getirir. 



VELESPEED YIL BOYUNCA NE ZAMAN ÇALIŞIR?
Velespeed tüm yıl boyunca 365 gün, 7/24 (olağan dışı hava koşulları veya 
diğer acil durumlar için istisnalar hariç) çalışmaktadır.

Kiosktan satın almak
Kiosktan sürüş satın alma: Kredi kartını veya kazıkazan kartlarını kullanarak 
dört (4) seçenekten yararlanabilirsiniz.
• Tek Seferlik Sürüş
• Günlük Sürüş
• Flexi Sürüş
• Vodafone’la Özgür Sürüş

Bir kioskta kredi kartı kullanarak satın alınan her sürüş için 5 basamaklı bir 
sürüş kodu yazdırılacaktır. Mevcut Velespeed bisikletleri olan kiosklu bir 
park yerine gidin, bisikletin kilidini açmak için kiosktan elde edilen kodu 
park yerindeki tuşları kullanarak giriş yapınız ve bisikleti sürmeye 
başlayın. Alınan sürüş kodunun 5 dakikka içinde girilmesi gerekmektedir. 

Mobil Satın Alma / CycleFinder Uygulaması 
Mobil uygulama üzerinden sürüş satın alma: Kredi kartı veya kazı kazan 
kartlarını kullanarak altı (6) seçenekten yararlanabilirsiniz.
• Tek Seferlik Sürüş
• Günlük Sürüş
• Flexi Sürüş
• Yıllık Üyelik
• Sigortalı Yıllık Üyelik
• Vodafone’la Özgür Sürüş

CycleFinder uygulamasında “Bisikleti Serbest Bırak” ifadesine hafifçe 
dokunun.  Bu işlem telefonunuzda ücretsiz olarak 5 basamaklı bir sürüş 
kodu oluşturacaktır. Seçtiğiniz istasyonda herhangi bir bisiklete doğru 
yürüyün, kilidin açılması için bisiklet park yerinin sol tarafındaki panele 
kodu girin ve sürüşe başlayın. Alınan sürüş kodunun 5 dakikka içinde 
girilmesi gerekmektedir.  

Bisikleti Serbest Bırak: 

NASIL SÜRÜŞ SATIN ALABİLİRİM?

NOT: Kiosklardan satın alınan sürüş planları, kullanıcının sürüş planı 
bitene kadar bisiklet kullanımını ve 5 basamaklı sürüş kodunu elde etmesi 
için SADECE kiosklu istasyon kullanımını gerektirmektedir.   Kiosklardan 
satın alınan tüm sürüşler CycleFinder app veya web girişlerinden 
faydalanamayacaktır.

CycleFinder uygulamasıyla satın alınan üyeliklerde, Velespeed üyeliği 
otomatik oluşturulup size e-posta ile gönderilecektir. CycleFinder 
uygulamasında oturum açıldığında, 5 basamaklı bir sürüş kodu oluşturma 
seçeneği size sunulacaktır. Bisikletin kilidini açmak için bu 5 basamaklı 
sürüş kodunu giriniz ve sürüşünüze başlayınız.

CycleFinder

NASIL ÇALIŞIR?



Çevrim içi / İnternet Üyeliği
İnternet sayfası üzerinden Sürüş satın alma: Kredi kartı veya Banka kartı 
kullanarak iki (2) seçenekten yararlanabilirsiniz.
• Yıllık Üyelik
• Sigortalı Yıllık Üyelik

Ödemeler
Yıllık üyelikler için ödemeler Banka kartı, VISA veya MasterCard ile yapılabilir. 
Kiokslardan satın alınan sürüşlerde sadece VISA veya MasterCard kabul 
edilecektir.

www.velespeed.net internet sitesi üzerinden satın alınan üyeliklerde 
Velespeed üyeliği otomatik oluşturulup size e-posta ile gönderilecektir. 
Üyelik kartınız veya anahtarınızı (yedi) 7 iş günü içerisinde size 
ulaştırılacaktır.

Yıllık üyeler, kayıt sırasında sağlanan gönderi adresine özel bir kurye 
teslimatı yoluyla (yedi) 7 iş günü içerisinde üyelik kartını veya anahtarını 
içeren bir karşılama paketi alacaktır.

NOT: İnternet sitesi veya CycleFinder üzerinden oluşturulan üyeliklerde, 
kiosklardan üye girişi ve 5 basamaklı sürüş kodu sağlanamayacaktır.
Kiosklu veya akıllı istasyonlardan bisikleti kullanabilmek için CycleFinder 
uygulamasını, üyelik kart veya anahtarını kullanabilirsiniz.

Hemen bisiklet sürmek istiyorsanız; İnternet üzerinden üyeliğinizi 
satın aldığınızda üyeliğiniz hemen etkinleşecektir. Hemen sürüş yapmak 
için CycleFinder uygulamasını indirin ve web üzerinden oluşturduğunuz 
kullanıcı adını ve şifresini CycleFinder’e girin. Giriş yaptıktan sonra 
5 basamaklı sürüş kodunuzu CycleFinder aracılığıyla elde ediniz ve 
sürüşünüze başlayınız. Alınan sürüş kodunun 5 dakikka içinde girilmesi 
gerekmektedir. 



Kullanım Ücretleri 
Tek seferlik sürüş ücretine 30 dakikalık yolculuk dahildir. Bisiklet sürüş 
süreniz 30 dakikadan uzun sürerse, her yarım saatte bir 2.50 TL daha 
ücretlendirilirsiniz.

Kullanım Ücretleri
Her sürüşün ilk 30 dakikası sürüş ücretine dahildir. Bisiklet süreniz 
30 dakikadan uzun sürerse, her yarım saatte bir 2.50 TL daha 
ücretlendirilirsiniz.  

Kullanım Ücretleri
Sürüş programı ücretine 300 dakika sınırsız sürüş dahildir. Bisiklet sürüş 
süreniz 300 dakikadan uzun sürerse, her yarım saatte bir 2.50 TL daha 
ücretlendirilirsiniz.

Lefkoşa’da kısa bir yolculuk için tek seferlik sürüş turistler, ziyaretçiler 
ve nadir kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Ücreti 7.90 TL olup, 30 
dakikalık tek sürüş içerir.

* Sürüşünüzü CycleFinder uygulamasından ve kiosklardan satın alabilirsiniz.

* Sürüşünüzü CycleFinder uygulamasından ve kiosklardan satın alabilirsiniz.

* Sürüşünüzü CycleFinder uygulamasından ve kiosklardan satın alabilirsiniz.

Kısa süreli ziyaretçiler ve turistler için 24 saatlik sürüş mükemmel bir 
seçenektir. Ücret 19.90 TL olup, 24 saat içinde sınırsız sayıda 30 dakikalık 
yolculuklar içermektedir. 

İki ay boyunca Lefkoşa’da 300 dakikalık sınırsız sürüşün keyfini 
çıkarın. Ücret 49.90 TL olup, bisikleti 300 dakika geri iade etmeden 
kullanabilirsiniz.

7.90 TLTek Seferlik Sürüş 339.90 TLYıllık Üyelik

24.90 TLVodafone’la Özgür Sürüş

19.90 TLGünlük Sürüş

49.90 TLFlexi Sürüş

Tüm yıl boyunca Velespeed bisikletlerini kullanmak isteyen sık 
kullanıcılar için yıllık üyelik en iyi seçenektir. Ücret sadece 339.90 TL’dir 
ve günlük 0.93 krş’a gelir. Bu sürüş, yıl boyunca 24 saat içinde sınırsız 
sayıda 30 dakikalık sürüşleri içerir.

İki ay boyunca Lefkoşa’da 100 dakikalık sınırsız sürüşün keyfini 
çıkarın.  Ücret 24.90TL olup, bisikleti 100 dakika geri iade etmeden 
kullanabilirsiniz.

Kullanım Ücretleri
Sürüş programı ücretine 100 dakika sınırsız sürüş dahildir. Bisiklet sürüş 
süreniz 100 dakikadan uzun sürerse, her yarım saatte bir 2.50 TL daha 
ücretlendirilirsiniz.

Vodafone Kullancıları 
Vodafone kullanıcıları CycleFinder yazılımını indirirken ve bu uygulamayı 
kullanırken, kendilerinden data ücreti talep edilmeyilecektir.

Vodafone kullanıcıları, Vodafone’la Özgür Sürüş paketini kullanarak 
bisiklet sürerken, mobil uygulaması üzerinden hattına kontür ve data 
kredisini kazandırabilecek.

Kullanım Ücretleri
Bu sürüş 365 gün boyunca geçerlidir ve sınırsız sayıda 30 dakikalık 
sürüşleri içerir.  Bisiklet süreniz 30 dakikadan uzun sürerse, her yarım 
saatte bir 2.50 TL daha ücretlendirilirsiniz.

* Sürüşünüzü web sitemizden (www.velespeed.net) ve CycleFinder 
uygulamasından satın alabilirsiniz.

* Sürüşünüzü CycleFinder uygulamasından, kiosklardan ve resmi Vodafone 
mağazalardan satın alabilirsiniz.

ÜCRETLER



Tek Seferlik Sürüş 7.90 TL+5% Kdv. Sürüş için ilk ödeme, satın 
alındığında tahsil edilir. Seyahat limiti olan 30 dakikayı aşan üyeler, aşım 
ücretleri ile ücretlendirilir. 

NOT: Bu seçenek Kiosk veya CycleFinder aracılığıyla satın alındığında 
5 basamaklı sürüş kodunun 5 dakika içerisinde bisiklet istasyonlarına 
girişi gerekmektedir.

Günlük Sürüş 19.90 TL+5% Kdv. Sürüş için ilk ödeme, satın alındığında 
tahsil edilecektir. 24 saatlik sürede sürüş başına 30 dakikayı aşan 
üyeler, aşım ücretleri ile ücretlendirilir. Bu seçenek 24 saat içerisinde 
kullanılmalıdır.

Flexi Sürüş Üyeleri 49.90 TL+5% Kdv. Sürüş için ilk ödeme, satın 
alındığında tahsil edilecektir ve 2 aylık bir süre içinde kullanılmalıdır. Hesap 
bakiyesi 0 dakikaya ulaştığında ve üyeler 300 dakikayı aşarsa, otomatik 
olarak aşım ücretleri ile ücretlendirilir.

Yıllık üyelik 339.90 TL+5% Kdv. Ödeme, satın alındığında tahsil edilir. Bir 
ödeme planı, toplam ücretin normal bir bölümü olarak seçilirse, hesabınız, 
her ayın aynı takvim günü seçili ay sayısı boyunca eşit olarak ücretlendirilir. 
Üyeler ayın sonunda aşım için ücretlendirilecektir. Otomatik yenileme 
seçilirse üyelik iptal edilene kadar devam eder. Bu seçenek 12 aylık bir 
süreye kadar kullanılabilir. 

Vodafone’la Özgür Sürüş 24.90 TL+5% Kdv. Sürüş için ilk ödeme, satın 
alındığında tahsil edilecektir ve 2 aylık bir süre içinde kullanılmalıdır.   
Hesap bakiyesi 0 dakikaya ulaştığında ve sürüş süresi 100 dakikayı aşarsa, 
otomatik olarak aşım ücreti tahsil edilir.

ÜYELİK, SÜRÜŞ VE KULLANIM ÜCRETLERİNİ NASIL 
FATURALANDIRABİLİRİM?

Vodafone’la Özgür Sürüş ayrıca tüm Vodafone mağazaları ve çeşitli 
süpermarketlerden kazı kazan kartları şeklinde satın alınabilir. Bu kazı 
kazan kartlarındaki kodu kullanarak, kiosk veya CycleFinder uygulaması 
aracılığıyla hesap oluşturup, 5 basamaklı sürüş kodu oluşturarak Velespeed’i 
kullanabilirsiniz.

Sigortalı Yıllık Üyelik 379.90 TL+5% Kdv.  Bisiklete binerken, küçük 
yaralanmalara ve büyük kazalara karşı sigortalı olacağınız bir bisiklet 
sigorta planı satın alabilirsiniz.  Bu seçenek web sitemiz ve CycleFinder  
uygulaması üzerinden yıllık üyelik satın almak isteyen sürücüler için 
geçerli olacaktır.

Bu sigorta paketinin bir parçası olarak, bisikletin güvenli bir şekilde 
nasıl sürüleceğine dair ipuçları ve güvenlik talimatları kitapcığını, bir 
görünürlük yeleğini ve bir bisiklet kaskını içeren bir güvenlik karşılama 
paketi alacaksınız.

Kazı Kazan Kartları: 

Sigorta:



İNTERNET ÜZERİNDEN KATILDIM. HİZMETLERDEN HEMEN 
YARARLANABİLİR MİYİM?
Evet. En kolay yol, CycleFinder uygulamasını indirmektir. Hem Android 
hem de iOS cihazlar için ücretsiz olarak kullanılabilir. Hesabınıza giriş 
yapın, bir istasyona tıklayın ve geçici sürüş kodu oluşturmak için kilit açma 
görüntüsüne basın. Bu 5 basamaklı kodu bisikletli bir park yerine girin, yeşil 
ışığın yanmasını bekleyin ve bisikletinizi çıkarın.

www.velespeed.net web sitesi üzerinden satın alınan yıllık üyelikler, kayıt 
sırasında oluşturulan Velespeed üyeliği kullanıcı adı ve şifresini kullanarak 
CycleFinder uygulamasından giriş yapıp 5 basamaklı sürüş kodunu 
‘Bisikleti Serbest Bırak’ tuşuna basarak elde edebilirler.

VELESPEED İSTASYONUNDA MEVCUT BİSİKLET 
OLMADIĞINDA NE YAPABİLİRİM?
Velespeed panolarındaki mevcut haritalardan Velespeed İstasyon bilgilerini 
öğrenebilirsiniz. CycleFinder uygulamasından veya İnternet sitemizden 
gerçek zamanlı istasyon bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere erişmek 
için kiosktaki dokunmatik ekranı da kullanabilirsiniz.  

BİSİKLETİ NASIL ÇIKARABİLİRİM?
Velespeed Kiosk’tan veya CycleFinder uygulamasından bir sürüş satın alın 
ve verilen 5 basamaklı sürüş kodunu mevcut Velespeed bisikletleri olan 
herhangi bir park yerinde girin. Işık, sarı renkten bisikletin park yerinden 
çıkartılabileceğini belirten yeşil renge dönecek.

Bisikleti yerinden çıkarmak için bisikleti koltuktan tutarak 
hafifçe kaldırınız.

Çevrimiçi bir üyelik satın aldıysanız üyelik kartınızı, çıkarabileceğiniz 
mevcut bir bisikletin park yerine doğrudan yerleştirebilirsiniz.

Kartı sarı ışık belirene kadar takılı tutun, kartı geri çekin ve ışık 
yeşile döndüğünde bisikleti yerinden çıkartın.

NASIL YAPABİLİRİM?

VELESPEED SÜRÜŞ BİLETİ VEYA KREDİ KARTI İLE KAÇ 
BİSİKLET ÇIKARABİLİRİM?
Tek Seferlik sürüş ve Günlük sürüş için aynı kredi kartıyla en fazla dört (4) 
bisiklet çıkartabilirsiniz. Flexi sürüş ve Vodafone’la Özgür sürüşlerde bir (1) 
bisiklet, yıllık üyeliklerde aynı kart ile bir (1) bisiklet çıkartabilirsiniz.

VELESPEED BİSİKLETİ LEFKOŞA HİZMET ALANININ DIŞINA 
ÇIKARABİLİR MİYİM?
Velespeed bisikletini Lefkoşa bölgesinin dışında da kullanabilirsiniz. 
Bununla birlikte, kullanımınız bittiğinde bisikleti herhangi bir Velespeed 
İstasyonuna iade etmeniz gerekmektedir. Bisiklet 24 saat içinde iade 
edilmezse, ilave kullanım ücretleri ceza olarak uygulanacaktır.

BİSİKLETİ NASIL GERİ İADE EDERİM?
Bisikleti Velespeed İstasyonu’ndaki herhangi mevcut bir park yerine iade 
edin. Bisikletin ön tekerleğini park yerindeki yeşil ışık belirene kadar güçlü 
bir şekilde park yerine doğru itin. Yeşil ışık, bisikletin park edildiğini ve 
uygun bir şekilde kilitlendiğini gösterir. Bisikletin park yerine güvenli bir 
şekilde kilitlendiğinden emin olmak için bisikleti yavaşça çekin. Bisiklet 
parkında kırmızı ışık yanmaya devam ederse, bisikleti çıkarın ve başka boş 
bir bisiklet park yerini deneyin. Bisiklet doğru bir şekilde kilitlenene kadar 
sizin sorumluluğunuzda kalır.



GERİ İADE ETMEK İSTEDİĞİM VELESPEED İSTASYONUNDA 
MEVCUT PARK YERİ YOKSA NE YAPMALIYIM?
Mevcut park yeri yoksa kiosku ziyaret edin ve “Sürüş planım var”ı seçin. 
Sürüşünüzü kiosktan satın aldıysanız, aynı kredi kartını girin ve “Zaman 
Dilimi” seçeneğini seçin. Eğer tüm park yeri doluysa, başka bir Velespeed 
İstasyonu’na gitmek ve bisikletinizi geri iade etmek için 15 dakikalık ek bir 
zaman dilimi verilecektir. Yakındaki Velespeed İstasyonu’nun kiosk veya 
CycleFinder uygulaması üzerindeki mevcudiyet durumu ve konumunu 
inceleyebilirsiniz.

15 dakikalık ek bir zaman dilimi talep etmek için kredi 
kartınızı veya üyelik kartınızı kiosktaki kart yuvasına 

yerleştirin.

BİSİKLETİMİN DOĞRU ŞEKİLDE PARK EDİLDİĞİNDEN 
NASIL EMİN OLABİLİRİM?
Bisikletinizi park yerine geri iade ettikten sonra, yeşil ışık başarılı bir 
şekilde bisikletinizin yerine kilitlendiğini ve sürüş sürenizin sona erdiğini 
bildirecektir. Her zaman istasyondan ayrılmadan önce yeşil ışık sinyalinin 
park yerinde göründüğünden emin olun. 

BİSİKLETİ ÇIKARDIKTAN SONRA HESABIMA YANSIYAN 
300 TL NEDİR?
Yıllık üyelik dışında tüm diğer sürüşleri kullanarak Velespeed bisikleti 
kullanmaya başladığınız zaman kredi kartı hesabınıza 300 TL’lik bir 
güvenlik teminatı yansır. Teminat, bisiklet başına 300 TL’dir ve 3-5 iş günü 
sonra kaldırılacaktır. 

ZAMAN AŞIMI ÜCRETLERİ
Ücret seçeneklerinden herhangi birinde zaman sınırını aşmanız durumunda 
her 30 dakikalık fazla kullanım için 2.50 TL ücretlendirilirsiniz.

VODAFONE
Vodafone kullanıcıları CycleFinder yazılımını indirirken ve bu uygulamayı 
kullanırken, kendilerinden data ücreti talep edilmeyilecektir.
Vodafone kullanıcılar, Vodafone’la Özgür Sürüş paketini kullanarak bisiklet 
sürerken, mobil uygulaması üzerinden hattına kontür ve data kredisini 
kazandırabilecek.



DAYANIKLI 
LASTİKLER

AYARLANABİLİR KOLTUK

ZİNCİR KORUMA &
ÇAMURLUKLARI

Delinmeye dayanıklı lastikler, ardı 
ardına sürüşler için şişik devam 
etmeye yönelik tasarlanmıştır.

Geniş, yastıklı eyer koltuğu rahat ve yağmura karşı dayanıklıdır.
Koltuğun alt kısmındaki siyah kol, koltuğun yüksekliğini ayarlamanıza olanak 
tanı ve sayılar, bir dahaki sefere  ayarlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur.

Ön ve arka çamurluklar yağmura veya kire 
karşı korunmanıza yardımcı olur ve metal 
zincir koruyucusu, yağın bacaklarınıza 
yapışmasını önler.

SAĞLAM İSKELET
Alüminyum iskeletin takılması 
kolaydır ve daha stabil bir sürüş için 
düşük bir ağırlık merkezine sahiptir.

GİDONLAR &
VİTES KOLU

IŞIK & 
REFLEKTÖRLER

HASSAS FRENLER

ÖN SEPET

Gidonlar, dik oturmanızı 
ve daha fazla görünürlük 
elde etmenizi 
sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Vites 
kolu, doğrudan gidonun 
içine yerleştirilmiştir - 
pedal çevirmeyi daha 
kolay (dişli 1) veya daha 
sert yapmak (dişli 3) 
için sadece döndürün.

Önde ve arkada 
bulunan çoklu 
reflektörler 
ve kendi kendine 
çalışan LED ışıkları, 
sürüş esnasında 
görünür kalmanızı 
sağlar. Sürmeye 
başladığınızda 
otomatik olarak 
açılırlar.

Frenlemek için her iki gidondaki kolları sıkın. Fren mekanizması bisiklet 
iskeletinde gizlidir, bu nedenle yağmurdan etkilenmez.

Bisikletin önündeki metal sepet  çok çeşitli torbalara uyar. 
Eşyalarınızı sepete takılı elastik kabloyla sabitleyin.



GÜNEŞ ENERJİLİ AKILLI İSTASYONLAR
Bu modüler sistem, şehir alanına sorunsuz bir 
şekilde uyar ve her türlü sürücü için kolaylık 
sağlayan kolay bir arayüze sahiptir.

KIOSKSUZ İSTASYONLAR
AKILLI İSTASYON
Bir kioska ihtiyaç duymadığı için 
akıllı ve güneş enerjisiyle çalışan 
harita çerçevesini içermektedir.
Bisiklet sürücüleri bisikletlerini 
çıkarmak için sadece bir uygulama 
kullanırlar.
Ekran yazıcısı veya kredi kartı 
okuyucuya gerek yoktur.

AKILLI İSTASYONLAR



AKILLI PARK YERİ
Üyelik kartı veya anahtarlık ile
bisikletleri park yerinden çıkarın. MODÜLER ÇÖZÜMLER

Tek ve çalışır kurulumları, 
yapı taşlarını eklemek veya 
kaldırmak gibi esnektir.

SAYISAL TUŞ TAKIMI
1-2-3 şeklinde 3 haneli dokunmatik tuş 
takımından oluşur - 5 basamaklı sürüş 
kodunu girmek için kullanılır.

KIOSK

GÜNEŞ PANELLERİ
İstasyonların enerjisini kendi kendine yeterli hale getirir.

Güneş enerjisi veya şebeke ile çalışan 
kolay kullanımlı ödeme arayüzüdür.

BİLGİ VE REKLAM PANOSU
Şehrin harita bilgileri ve reklam 
görüntülemek için kullanılır.

Kağıt baskı üzerine 
fatura ve 5-basamaklı 
sürüş kodu.

KIOSK YAZICISI

KIOSK İSTASYONU



YARDIMA İHTİYACIM OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIM?
Yardım için +90 548 835 3773 numaralı telefonu arayın. 
Saatler: Haftada 7 gün 8:00-22:00. 

BİSİKLETİMİ GERİ GETİRDİĞİM VELESPEED 
İSTASYONUNDA HİÇBİR MEVCUT PARK YERİ YOKSA
NE YAPMALIYIM?
Mevcut park yeri yoksa kiosku ziyaret edin ve “Sürüş biletim var” ı seçin. 
Sürüşünüzü kiosktan satın aldıysanız, aynı kredi kartını girin ve “Zaman Dilimi” 
seçeneğini seçin. Eğer tüm park yeri doluysa, başka bir Velespeed İstasyonu’na 
gitmek ve bisikletinizi geri iade etmek için 15 dakikalık ek bir zaman dilimi 
verilecektir. Yakındaki Velespeed İstasyonu’nun kiosk veya CycleFinder Uygulaması 
üzerindeki mevcudiyet durumu ve konumunu inceleyebilirsiniz. 

BULUNDUĞUM VELESPEED İSTASYONUNDA MEVCUT 
BİSİKLET YOKSA NE YAPABİLİRİM?
Yakındaki istasyonlarda mevcut bisiklet sayısını gerçek zamanlı olarak 
öğrenmek için Velespeed Kiosk ekranını, CycleFinder uygulamasını veya 
İnternet sitemizi kullanabilirsiniz.

BİSİKLETİMLE İLGİLİ BİR SORUN VARSA NE YAPMALIYIM?
Bisikleti herhangi bir Velespeed İstasyonuna tekrar park ediniz ve 
platformdaki kırmızı anahtar düğmesine basınız. Kilitlenecek ve operasyon 
ekibimize uyarı gidecektir. Daha sonra başka bir bisikleti çıkarınız.

BİSİKLET BOZULDUĞUNDA NE YAPMALIYIM?
Bisikleti herhangi bir Velespeed İstasyonuna park edin ve bir sorunu 
bildirmek için 15 saniye içinde park yerindeki kırmızı anahtar düğmesine 
basın. Bisiklet yerine kilitlenecek ve operasyon ekibimize uyarı gidecektir. 
Bu talimatları izlemeniz zorunludur.  Aksi takdirde ek ücretlendirme 
uygulanabilir.

15 dakikalık ek bir zaman dilimi talep etmek için kredi 
kartınızı, üyelik kartı veya anahtarınızı kiosktaki kart yuvasına 

yerleştiriniz.

BİSİKLETİM KAYBOLUR VEYA ÇALINIRSA NE YAPABİLİRİM?
Teslim aldığınız bisikletin çalınmış olduğuna inanıyorsanız, hemen 
+90 548 835 3773 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime 
geçmeli ve 24 saat içinde bir polis raporunu göndermelisiniz. Bisikletin 
onarılması veya değiştirilmesi için ücret ödemeniz gerekebilir.

DURMAM GEREKİYORSA BİSİKLETİMİ NASIL KİLİTLERİM?
Bisikleti kişisel bir kilitle kilitlememenizi ve bisikletini asla gözetimsiz 
bırakmamanızı rica ederiz. Bisikletin yanında olmalısınız ya da bisikleti 
Velespeed İstasyonunda güvenli bir şekilde kilitlemelisiniz. Bisiklet park 
yerine başarıyla geri iade edilmediğinde tüm masraflardan siz sorumlusunuz. 

VELESPEED SÜRÜŞ ANAHTARIMIN VEYA KARTIMIN 
ÜZERİNDE DELİK AÇABİLİRMİYİM?
Velespeed anahtarınıza veya kartınıza zarar verebileceğinden delik açmanızı 
önermiyoruz. Tüm üyelik kartlarını değiştirme ve yenileme ücreti 5.00TL 
+ Kdv.  Tüm üyelik anahtarlarını değiştirme ve yenileme 8.90TL + Kdv.

CYCLEFINDER KOD SAĞLAMIYOR. NE YAPMALIYIM?
İlk olarak CycleFinder uygulamasını kapatın ve yeniden başlatın. 
Hücresel verilerin açık olup olmadığını kontrol edin. Kodlar hala 
sağlanmıyorsa, hesabınızdan çıkış yapmayı ve tekrar giriş yapmayı 
deneyin. Geçerlilik süresi dolduğunda sürüşünüzü yenilemeniz veya 
yeniden yüklemeniz gerekebilir. Yeni bir sürüş kodu oluşturmada hala 
sorun yaşıyorsanız, +90 548 835 3773 numaralı telefondan Müşteri 
Hizmetlerini arayın.

SORUN GİDERME



SATIN ALMAK İÇİN KULLANDIĞIM KREDİ KARTINI 
KAYBETTİM VEYA İPTAL EDİLDİ. NE YAPMALIYIM?
Hesap bilgilerinizi güncellemek için +90 548 835 3773 telefon
numarasından Müşteri Hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

KIOSKTAN SATIN ALMAK İÇİN YENİ BİR KOD NASIL ALINIR?
Kiosk ekranında “Sürüş biletim var” seçeneğini seçin ve esas satın alma 
işlemini yapmak için kullanılan kredi kartını girin. Yeni 5 basamaklı sürüş 
kodu oluşturmak ve bir bisiklet kilidini açmak için “Yeni sürüş kodunu al” ı 
seçin. Burdan mevcut kalan dakika bakiyenizi de görebilirsiniz. 

KIOSKTAN SÜRÜŞ SATIN ALDIM. NASIL YILLIK ÜYELİK 
ALIRIM?
Daha önce satın alınmış bir sürüşten yıllık üyeliğe geçiş yalnızca kullanım 
bakiyeniz 0’a ulaştığında mümkündür.  Ayrıca yıllık üyelikler SADECE 
CycleFinder veya www.velespeed.net İnternet sitesi üzerinden mümkündür.

BİSİKLET PAYLAŞIMININ TOPLUM FAYDALARI NEDİR?
İş için iyidir: Dünya genelinde yapılan araştırmalarda her ay alışverişe 
bisikletle gelenlerin araba ile gelenlerden %20 daha fazla harcama yaptığı 
kaydediliyor. 

Yolları herkes için daha güvenli hale getirir: Velespeed, daha fazla 
kişinin bisiklet kullanımını artıracak, trafiği sakinleştirecek ve yayalar, 
motor sürücüleri ve tabii ki bisiklet kullanıcıları için olan yol güvenliğini 
artıracaktır. Yeni bisiklet sürücüleri, Lefkoşa’daki yolları kullanan herkesi 
daha ihtiyatlı hale getirecek ve bisikletçiler ile motorcular için daha iyi 
bisiklet altyapısı için savunuculuğu artıracak.

Pratik ve uygun fiyatlı: Velespeed İstasyonları her 2-3 blokta bir bulunup 
gitmek istediğiniz yerlere yakın olacak. Sürüş şeklinize uyan bir ücret 
planını seçebilirsiniz. Velespeed, hırsızlık, saklama veya bakım konusunda 
endişelenmenize gerek kalmadan bisiklet sahibi olmanın kolaylığını ve 
rahatlığını sunar. Bunlarla biz ilgileniriz.

Fiziksel aktivite ve daha sağlıklı bir ortam için fırsatları artırır: 
Fiziksel aktivite, kardiyorespiratuar zindelik ve yetişkinlerde kan basıncını 
iyileştirmek söz konusu olduğunda, ulaşım bisikleti yapılandırılmış bir 
egzersiz programı kadar etkili olabilir. Ayrıca, bir Velespeed bisikletine 
bindiğinizde, seyahatiniz sıfır emisyon yayar, bu da insanlar için iyidir ve 
çevre için harikadır.

TOPLUM



BİSİKLETİ SÜRMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE HERHANGİ 
BİRŞEY YAPILMASI GEREKİR Mİ?
Her sürüşten önce, bisiklet koltuğunuzu rahat bir yüksekliğe ayarladığınızdan 
emin olun. Ayrıca, iyi bir direnç olduğundan emin olmak için frenleri test 
etmek ve düz olmadığından emin olmak için lastikleri de kontrol etmek iyi 
bir fikirdir. 

KASK TAKMAM ZORUNLU MUDUR?
16 yaş ve üzeri için kask takmak gerekli olmasa da, herkesin kask takmasını 
tavsiye ederiz.  Sigortalı yıllık sürüş alan üyelerimiz bir bisiklet kaskını 
içeren bir güvenlik karşılama paketi alacaktır.

ŞEHİR İÇİNDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL SÜRÜŞ 
YAPABİLİRİM?
Tüm bisiklet sürücülerin güvenli bir sürüş yapabilmeleri için takip etmeleri 
gereken birkaç bisiklet kanunu ve diğer sürüş ipuçları aşağıdaki gibidir:

• Trafikle aynı yönde sürüş yapın.
• Tüm trafik işaretlerini ve sinyalleri takip edin.
• Yayalara yol verin.
• Kaldırımlara çıkmayın.
• Dikkatinizi asla dağıtmayın - telefonunuzu kullanmanız gerekiyorsa 
   kenara çekin.
• Kask takın - KKTC yasasına göre 15 yaşında ve daha genç olan bisiklet    
    sürücülerinin kask takması gereklidir.
• Velespeed üyeleri 16 yaş veya daha büyük olmalıdır.
• Yasa Velespeed üyelerinin kask takmasını gerektirmezken, kask kullanımını 
    şiddetle tavsiye ederiz.
• Dönerken el sinyallerini kullanın.
• Trafikte araçların arasından geçerek ilerlemeyin.

EK KAYNAKLARI NEREDEN ELDE EDEBİLİRİM?
KKTC Bisiklet Federasyonu’ndaki partnerlerimiz bisiklet güvenliği ve yol 
kuralları için lider kaynak ve savunuculardır.
www.kibrisbisikletfed.com

VELESPEED BİSİKLETİMLE BİR KAZA YAPTIM.
NE YAPMALIYIM?
Bir kişi yaralanırsa hemen 112’yi arayın. Velespeed bisikletinizle yaptığınız 
bir kaza durumunda, en kısa sürede müşteri hizmetlerine bu kazayı 
bildirmelisiniz (+90 548 835 3773). Bisiklet, bisiklet park yerine düzgün 
bir şekilde kilitlenene kadar sizin sorumluluğunuzdadır veya bu mümkün 
değilse, bir Velespeed temsilcisine bisikleti teslim etmelisiniz. Aksi 
takdirde, bir Velespeed İstasyonuna geri iade edene kadar bisikleti güvenli 
bir şekilde muhafaza etmelisiniz.

GÜVENLİK



Yıllık üyelik için
websitemizi ziyaret edin

www.velespeed.net

Adres: 44C Şehit Ecvet Yusuf Caddesi,
Yenişehir, Lefkoşa 99010 K.K.T.C.

Bilgi Hattı:

info@velespeed.netwww.velespeed.net

Yapım İnşaat Müteahhitlik Ltd.

velespeedTel: +90 548 835 37 73
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