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SMS ile kayıp çocuklar 
b u l u n a c a k

Kayıp çocuk ve 
yetişkinlerin hızla 
bulunabilmesi 
amacıyla EGM, 
cep telefonu 
kullanıcılarına SMS, 
MMS ve sesli mesaj 
gönderilecek projeyi 
hayata geçirdi.

ABD’de uygulanan “Amber Alarmı” adlı sistemin benzeri bir proje Türkiye’de de uygulamaya 
konuluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), öncelikle kayıp çocuk ve yetişkinlerin hızla 
bulunabilmesi amacıyla cep telefonu kullanıcılarına SMS, MMS ve sesli mesaj gönderilecek 
“Kayıp Alarmı” Projesi’ni hayata geçirdi.

 
Projeyle ilgili protokol, 7 Kasım 2014’te Emniyet Genel Müdürlüğü’nde imzalandı. Protokolü, Emniyet 
Genel Müdürü Lekesiz, Türk Telekom Regülasyon Başkanı Ramazan Demir, Vodafone İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (EGM) Başkan Yardımcısı Kuddusi Yazıcı, Avea Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kılıç 
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç, protokolü 
imzaladı.

Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, törende yaptığı konuşmada, Türk emniyet teşkilatının 270 bin 
personelden oluşan kapasitesi ve günün teknolojisini de işin içerisine dahil ederek vatandaşın huzur ve 
güven ortamında yaşayabilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini vurgulayarak “yenilenmeyen 
yenilir” anlayışından hareketle personeli sürekli çağın teknolojisiyle destekleyerek vatandaşlara en 
üst düzeyde hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti. Lekesiz, “Türkiye’de yılda yaklaşık 50 bine yakın 
insan kayboluyor. Bunun 23 bini yetişkin, 27 bini de çocuklardan olmak üzere yılda yaklaşık 50 bin 
insanımız kayboluyor. Bu yapacağımız çalışmayla, 50 bin insanın mümkünse, kabul edilebilir süre içinde 
sevenleriyle, ailesiyle buluşması için başlatılan bir proje” diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje, kaybolan çocukların resimleri 
ve eşkâl bilgilerinin aileler tarafından en yakın polis birimine iletilmesiyle çalışmaya başlıyor. Hayata 
geçirilen projeyle kayıp olan çocuk ya da yetişkinle ilgili “Kayıp Alarmı” birimine iletilen bilgiler, kısa 
mesaj hizmeti (Short message service –SMS), görüntülü mesaj (Multimedya mesaj service-MMS) ve 
sesli mesajla önce çocuğun kaybolduğu semtteki tüm telefon kullanıcıların listesine gönderilip ilk önce 
kayıp adresinin olduğu semtteki abonelerle paylaşılacak. Kayıp bulunamazsa, mesaj gönderilecek 
alan genişleyecek, gerekirse Türkiye genelindeki abonelerle bilgiler paylaşılacak. Kaybolan çocuklarla 
ilgili tüm işlemler, EGM içinde özel oluşturulan “Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi”nde takip edilip 
değerlendirilecek.
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