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Abstract
Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is seen that they 
were greatly effective at the city scale. These fires destroyed  significant historical texture and 
historical and cultural heritage of Istanbul. Fire prevention applications which can be differ  according 
to  city’s urban fabric are very important for right response to fires. This study emphazise to develop a 
strategic protection proposal which is to aim optimum solution  by considering historical texture of 

. The study focuses  on a fire-response research  method which is created in the GIS system by 
using statistics of annual fire and duration of fire response. Fatih district of Istanbul province was 
selected as the sample area. As a result of this study, It is propose to create of the Fatih district fire risk 
map, to determine special vehicles needing, to recommend likely fire stations and fire hydrant 
locations. 
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Analizler sonucu mahalle elde edilen mekansal veriler, orlama 
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verecek müfreze  için yer seçimi ve Yedikule Mahallesinde, Sümbül Efendi  ve  Koca
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