
MOBİLİTE  – 
KONSTANZ‘TA ULAŞIM 

KONSTANZ 

İLETİŞİM VE BİLGİ

Mobilite Merkezi 
Bahnhof Konstanz
Bahnhofsplatz 43
78462 Konstanz
Telefon: 07531 133032
counter@konstanz-info.com

İletişim:
Stadt Konstanz 
Amt für Stadtplanung und Umwelt – Mobilität 
asu@konstanz.de 

İŞE ARAÇLA GİDİP GELENLER

Bodensee‘de karşı tarafta çalışıyorsanız, 
dört ülke bölgesinde bu çok normal! Arabalı 
vapurla 15 dakikada Meersburg‘dan Staad‘a, 
Katamaranla 52 dakikada Friedrichshafen‘den 
Konstanz Limanına ya da vapurla 15 dakikada 
Überlingen‘den Wallhausen‘e gidebilirsiniz.

Ulaşım konusunda sürdürülebilir olmak 
Konstanzlılar için her zaman önemliydi. 
Örneğin 2007 ile 2018 yılları arasında Konstanz 
nüfusunun gezdiği yollarda, arabayla ulaşım 10 
puan azalarak %31‘e geriledi.

Şehirlerarası ve bölgesel otobüslerin yanı sıra 
demiryolu ulaşımı, komşu şehirlere ve aynı 
zamanda İsviçre‘ye hızlı, rahat ve basit bir şekilde 
ulaşım sağlıyor.

Konstanz

ÜberlingenÜberlingen

Meersburg

Radolfzell

Friedrichshafen

Ravensburg

In die Schweiz:
www.thurbo.ch

Überlingen vapuru:
www.personenschifffahrt-bodensee.de

Ravensburg‘a hızlı otobüs:
www.bodo.de

Meersburg vapuru:
www.stadtwerke-konstanz.de

Friedrichshafen‘e katamaran:
www.der-katamaran.de

Otobüs ve trenle 
bölgesel ulaşım:
www.vhb-info.de/fahrkarten

OTOMOBİL

P & R Konstanz Park kılavuz 
sistemi Konstanz

Ev sahiplerinin park bölgeleri ve otopark tesisleri. İnternette şu anda 
kullanılabilen otopark tesisleri ve trafik yoğunluğu gösteriliyor.

2019 yılında şehir iklim acil durumu ilan etti. 
Uygun önlemlerle, Konstanz‘ta arabanın daha 
da az kullanılması ve ulaşımın Konstanz‘ta daha 
sürdürülebilir olması hedefleniyor.

İpucu:
Misafiriniz mi gelecek? Trenle gelmelerini 
tavsiye edin, çünkü Konstanz‘ta arabaya 
ihtiyacınız yok. Belediye otobüsüyle, 
bisikletle ya da yürüyerek her yerde hedefinize 
ulaşabilirsiniz. Misafiriniz arabayla gelmek 
zorundaysa: P + R- Bodenseeforum‘daki Mobil 
noktada hesaplı otopark biletini otobüs bileti 
olarak da kullanabilirsiniz.
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BİSİKLETLE ULAŞIM YAYA TRAFİĞİ 

Bodensee‘nin parıldayan suyuna bakın, rüzgarın 
yüzünüze vurmasına izin verin; #Radstadt_
Konstanz ’ta bisiklet sürmek eğlencelidir! Ren 
Nehri üzerindeki bisiklet köprüsü ve Z köprüsü 
tren yoluyla kısa yollara olanak sağlıyor. Gelişmiş 
bir bisiklet yolu, çok sayıda bisiklet parkı ve tamir 
istasyonu bisikleti Konstanz‘taki 1 numaralı 
ulaşım aracı haline getiriyor. 

Bu istatistiklerde de görülebiliyor: 2007 ile 
2018 arasında Konstanz nüfusunun Konstanz‘ın 
tüm yollarındaki bisiklet trafiği, 8 puan artarak 
% 30‘a ulaştı.

Bazı günlük yollar yaya olarak en hızlı şekilde 
katedersiniz; Konstanz‘taki yaya yolları sürekli 
olarak düzeltiliyor ve genişletiliyor. Bunu 
yaparken özellikle çocuklarımızın ve hareket 
engelli kişilerin de sokaklarda kendini güvende 
hissetmesine dikkat ediyoruz. 

Şehri yaya olarak tanıyın: Tarihi şehir merkezinde 
belirli noktalar şehrin tarihi hakkında bilgi veriyor 
ve yaya trafiğine yön vermeye yardımcı oluyor. 
Konum ve yer planlarını entegre eden açıklama 
tabelaları, yerinizi belirlemeye ve o bölgeyle 
ilgili ilişki kurmanıza olanak sağlıyor.

Örneğin Seerhein‘da ya da göl kıyısı gezintilerinde, 
Bismarckturm‘da, Sonnenhalde ya da 
Hockgraben‘de, Lorettowald ya da Hörnle‘de ama 
aynı zamanda geniş kaldırımlarda şehir boyunca 
keyifl i yürüyüşler yapılabilir.

İhtiyaç olduğunda bir araba ya da bisiklet satın 
almayın, yalnızca kullanın: Konstanz‘ta bunun 
için çeşitli paylaşım sistemleri var. Kısa mesa-
felerde yolda rastgele (yük) bisikletleri ya da 
e-scooterlar kiralanabiliyor, uzun geziler için 
elektrikliler dahil, araç paylaşımı seçeneği var. 
Avantajlar: Park sorununuz olmuyor, çevre için iyi 
bir şey yapıyorsunuz ve üstelik de para tasarrufu 
sağlıyorsunuz!

Bisiklet kiralama sistemleri:
Bisiklet kiralama sistemi –
Stadtwerke Konstanz GmbH 
# MehrKonstanzImLeben 
stadtwerke-konstanz.de

Carsharing:
stadtmobil-suedbaden.de
car-ship.jetzt

E-scooter:
Bird – Enjoy the Ride
ZEUS Scooters | ZEUS Scooters

Roter Arnold‘la bir uçtan öbür uca Konstanz:Roter Arnold‘la bir uçtan öbür uca Konstanz:Roter Arnold‘la bir uçtan öbür uca Konstanz:
Konstanz otobüs ağı bütün ilçeleri birbirine Konstanz otobüs ağı bütün ilçeleri birbirine Konstanz otobüs ağı bütün ilçeleri birbirine 
bağlıyor, üstelik hepsi de şehir tarifesine! bağlıyor, üstelik hepsi de şehir tarifesine! bağlıyor, üstelik hepsi de şehir tarifesine! 
10 dakikalık aralıklarla Wollmatingen‘den 10 dakikalık aralıklarla Wollmatingen‘den 10 dakikalık aralıklarla Wollmatingen‘den 
Petershausen üzerinden şehir merkezine Petershausen üzerinden şehir merkezine Petershausen üzerinden şehir merkezine 
ulaşabiliyorsunuz. Dış bölgeler Dingelsdorf, ulaşabiliyorsunuz. Dış bölgeler Dingelsdorf, ulaşabiliyorsunuz. Dış bölgeler Dingelsdorf, 
Litzelstetten ve Dettingen-Wallhausen‘den Litzelstetten ve Dettingen-Wallhausen‘den Litzelstetten ve Dettingen-Wallhausen‘den 
de otobüs ana ulaşım saatlerinde 15 de otobüs ana ulaşım saatlerinde 15 de otobüs ana ulaşım saatlerinde 15 
dakikada bir şehir merkezine gidiyor.dakikada bir şehir merkezine gidiyor.dakikada bir şehir merkezine gidiyor.

Güvenilirlik ve dakiklik Konstanz belediye Güvenilirlik ve dakiklik Konstanz belediye Güvenilirlik ve dakiklik Konstanz belediye 
otobüs trafi ğinin nitelikleridir. Artık çevre otobüs trafi ğinin nitelikleridir. Artık çevre otobüs trafi ğinin nitelikleridir. Artık çevre 
dostu olmak da bunların arasında yer alıyor: dostu olmak da bunların arasında yer alıyor: dostu olmak da bunların arasında yer alıyor: 
2022 başından beri Konstanz‘ın caddele-2022 başından beri Konstanz‘ın caddele-2022 başından beri Konstanz‘ın caddele-
rinde ilk E-otobüsler geziyor.

İşvereninize Jobticket’i sorun.
Okullar ve yüksekokullar okul ve sömestre Okullar ve yüksekokullar okul ve sömestre Okullar ve yüksekokullar okul ve sömestre 
biletini sunuyor.

Diğer biletler Konstanz uygulamasıyla 
ayırtılıp ödenebilir.

SHARING SEÇENEKLERİ TOPLU TAŞIMA

Yeni araç  Carsharing

450 € Sabit giderler / aylık 15 €

0,36 € Maliyet / km 0,26 €

0,00 € Süreye göre gider / saat 2,40 €

7.200 € Toplam gider / yıllık 3.880 €

Bisiklet sür
mek…

… seni her yere ulaştırır!

… sağlıklıdır

… eğlencelidir

… iklim dostudur

… hesaplıdır

… rahatlatır

Mobilite tabelaları mobil noktaları 
gösteriyor ve çeşitli sürdürülebilir 
mobilite seçeneklerine işaret 
ediyor.
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Konstanz‘ın kıpkırmızı 
otobüslerine “Roter 
Arnold“ adı veriliyor.
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Sürdürülebilir ulaşım – Konstanz‘ın tüm 
ilçelerine bağlantı:
• Seehas, Schwarzwald treni, İsviçre tren 

yolları
• Belediye otobüsü ve Kreuzlingen otobüsü
• Stadtmobil ve Carship‘le Carsharing
• Bisiklet ve e-scooter kiralama sistemleri


