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Silivri, Trakya’da, İstanbul’a bağlı ve Marmara Denizi kıyısında bulunan bir liman 

kasabasıdır. Yüzölçümü 860 km²dir. İlçe arazisi 100-200 m. yükseklikte dereler ile bölünmüş 

dalgalı düzlükler ve tepelikler şeklindedir. Bölge, Güney Trakya iklimi olan yazları sıcak ve 

kurak, kışları serin ve yağışlı özellik gösterir. Silivri yıllık ortalama yağış düzeyi olan 529,9 

mm. ile Marmara sahilindeki en az yağış alan bölgedir. Silivri arazisinin büyük bir bölümü 

engebesizdir. Toprak kalitesinin iyi olmasından dolayı bölgede kültür bitkilerine rastlanır. 

Bağ-bahçe arazilerinde tarımsal üretimi elma, armut, şeftali, vişne, ayva, erik, kayısı, incir, 

fındık, zerdali, kiraz, badem ve dut teşkil eder. Kuru tarım yapılan arazilerde ise buğday, 

ayçiçeği, mısır, yulaf, arpa ve soğan üretilir. İlçenin kuzey ve orta kesiminde ormanlar yer 

almaktadır. Bu ormanlarda ince gövdeli ağaçlar ve yer yer de çalılıklar mevcuttur.  

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2014 verilerine göre Silivri ilçesinde 161.165 kişi 

yaşamaktadır. Nüfusun 87.554 (%54,3)’ü erkek, 73.611 (%45,7)’i kadındır. 32.306 (%20)’si 

15 yaş altı, 116.499 (%72,3)’ü 15-64 yaş arası, 12.360 (%7.7)’si 65 yaş ve üzeridir.  

TÜİK 2014 basım tarihli Seçilmiş Öğelerle İstanbul 2013 verilerine göre ilçenin %93’ü okur-

yazardır. İlçe nüfusunun %63,8’i evlidir. İlçenin ortalama hane halkı büyüklüğü 3,27’dir ve 

39 ilçesi bulunan İstanbul’da hane halkı büyüklüğü açısından 29. sıradadır. 

Silivri ilçesi, 38.202 hektarlık toplam işlenen tarım alanı ile 68.191 hektara sahip İstanbul’a 

ait tarım alanının %56’sını oluşturarak en fazla tarım alanına sahip ilçesidir. İlçede 5735 adet 

seçilmiş tarımsal alet ve makine mevcuttur, bu rakam İstanbul’un sahip olduğu tarımsal alet 

ve makinenin %32,5’dur. 

Bölgedeki hayvansal üretim, İstanbul’un hayvansal üretimi ile karşılaştırıldığında sığır sayısı 

%14,8’ini, koyun sayısı %19,1’ini, keçi sayısı %13,2’sini, süt üretimi %14,4’ünü, bal üretimi 

%9’unu, kümes hayvanları üretimi %87,6’sını karşılamaktadır. 

Silivri İlçesi’ndeki sanayi işletmelerinde yaklaşık 15.000 civarında çalışan bulunmakta olup, 

ortalama 60.000 kişiye girdi sağlanmaktadır. Ayrıca bölgedeki işletmelerin %90’ı ihracat 

yapmaktadır. Türkiye’nin yıllık ihracatının %2’sini Silivri oluşturmaktadır. Silivri’de sanayi 

sektörünün ilçe ekonomisindeki payı %29’olup, 2010-2011 yılları arasında belediye çevre 

koruma ve kontrol birimi tarafından yapılan sanayi envanteri çalışmalarında imalat sanayinde 

faaliyet gösteren 321 işletme tespit edilmiştir. Bu işletmelerin 195’i fabrika, 74’ü atölye, 35’i 

imalathane, 13’ü depo ve 4’ünü diğer yapılar oluşturmaktadır.Silivri’deki sanayi firmalarının 

%25’i metalurji ve makine sanayi, %14’ü kimya sanayi, %12’si tekstil sanayi, %11’i gıda 

sanayi, %10’u plastik sanayi, %7’si inşaat sanayi, %6’sı mobilya üretimi, %5’i ambalaj 

sanayi, %10’u diğer sanayi (yem, ahşap, enerji, endüstriyel gaz sanayi vb.) oluşturmaktadır. 

Silivri imalat sanayi ruhsat durumuna göre incelendiğinde 321 işletmeden 170’i ruhsatlı olup; 

151 işletme ruhsatsız olarak faaliyet göstermektedir. Silivri Belediyesinin yaptığı çalışmada 

246 (% 77) işletmenin üretimde su kullanmadığı tespit edilmiş, üretimde su kullanan 75 

işletmeden 36 tanesinin arıtma tesisi bulunmakta olup; ilçe genelindeki sanayi işletmelerinin 



karşılaştığı en büyük sorunun bölgedeki alt yapı eksikliği olduğu görülmüştür; var olan 

işletmelerin sadece %53’ü çıkan atık sularını şehir kanalına deşarj edebilmektedir. 

Silivri ilçesinde tüm devlet kurumları mevcuttur. Çevre sorunları ile ilçe belediyesi, ilçe 

sağlık başkanlığı, ilçe toplum sağlığı merkezi, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü’nün 

görevlendirdiği çevre birimleri ilgilenmektedir. 

Silivri İlçe Belediyesi 2014 yılı faaliyet raporlarında çevrenin korunması, tarımsal yapının 

etkinleştirilmesi, balıkçılık sektöründe çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konularında 

planlarını vurgulamışlardır. Ayrıca veterinerlik hizmetleri kapsamında sahipsiz hayvanların 

rehabilitasyonu, sahipli hayvanların kontrol ve denetimi, zoonoz hastalıklarla mücadele, 

kurban kesim hizmetleri, gıda ve işyerlerinde ruhsat ve hijyen denetimi, vektörlerle mücadele 

çalışmaları yapılmıştır. Belediye bünyesinde hizmet veren tarımsal üretim ve araştırma 

merkezi de mevcuttur. Belediye, 2014 yılında çevresel koruma için yaklaşık 17 milyon TL’lik 

bütçe harcaması yapmıştır. 
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