Frankfurt am Main Belediyesi
Asayiş ve Kamu Düzeni Dairesi

Frankfurt’ta sokak müziği hakkında
Frankfurt şehrinin cadde ve sokakları, yolları ve meydanlarında sokak müziği
yapılması hakkında bilgiler
Sokak müziği ve müzikli sokak sanatı gösterileri, Frankfurt’un cadde ve sokakları, yolları ve
meydanlarında kültürel bir zenginlik ve canlılık katan bir öğe oluşturabilir. Ancak, çevredeki insanların
bu etkinliklerden rahatsız olmaması ve olumsuz etkilenmemesi için bazı kurallara uyulması zorunludur.
Müzik gösterileri sadece mevcut şartlara göre tolere edilmesi gereken seviyeyi aşmayacak ve
gösteriyle ilgisi olmayan kişileri olumsuz etkilemeyecek bir ses düzeyinde yapılabilir. Müzik
gösterilerinin oluşturduğu gürültü düzeyi 60 db’yi hiçbir zaman aşmamalıdır.
Sokak müziği ve müzikli sokak sanatı gösterileri sadece iş günlerinde (Pazartesiden Cumartesiye
kadar) saat 07:00 ile 20:00 arasında, 01 Mayıs ile 31 Ağustos arası dönemde ise saat 07:00 ile 21:00
arasında yapılabilir. Pazar günleri ve bayram ya da resmî tatil günlerinde sokak müziği ve müzikli
sokak sanatı gösterileri prensip olarak yasaktır.
Müzikli etkinliğin yapıldığı yer en geç 1 saat sonra değiştirilmeli ve gidilen yeni yer, müziğin sesi daha
önceki ses etki bölgesinin dışında kalacak kadar uzakta olmalıdır. Müzisyen bulunduğu yerden
gittikten sonra o yerde aşağı yukarı 1 saat süreyle başka sokak müzisyenleri gösteri yapamaz (zorunlu
sessizlik süresi).
Aynı yerde en fazla 5 kişiden oluşan grup hâlinde müzik yapılabilir.
Trompet, trombon veya davul gibi gürültü düzeyi yoğun enstrümanlar, gösteri yerinin özelliklerine bağlı
olarak, iki parça arasında en az 15 dakika ara vermek şartıyla toplam 2 kez 15’er dakikadan fazla
kullanılamaz.
Elektro akustik güçlendirici ses sistemlerinin (hoparlör, amplifikatör, megafon vb.) kullanımı yasaktır.
Yapılan gösteriler, yaya trafiğinin güvenliği ve rahatlığını kesinlikle engellememeli ve olumsuz
etkilememelidir.
Mevcut şartlara göre tolere edilmesi gereken seviyeyi aşarak gösteriyle ilgisi olmayan kişileri olumsuz
etkileyen sokak müziği ve müzikli sokak sanatı gösterileri, İdari Kabahatler ve Kural İhlalleri
Kanununun 117. maddesine aykırılık oluşturur, ilgili kişi ise 5.000,- Euro’ya kadar idari para cezasıyla
cezalandırılır.
Asayiş ve Kamu Düzeni Dairesi ve polis birimlerimiz, kararlaştırılan düzenlemelere uyulmadığında
müzik gösterilerine son verme yetkisine sahiptir. Yetkili görevliler, kullanılan enstrümanlar/ses
güçlendiricileri/ses çalma cihazları/megafon gibi alet ve cihazlara el koyabilir ve ilgili müzisyenlere
uzaklaş uyarısında bulunabilir.
Bilgi almak isteyenler, (069) 212-44044 numaralı telefondan Asayiş ve Kamu Düzeni Dairesi
görevlilerine ve (069) 212-35451 numaralı telefondan Yol Yapımı ve Altyapı Dairesi görevlilerine
danışabilirler.
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