Tatildeyken evinizi
düşünmeyin
Evler, insanların hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdiği, fiziksel ve
zihinsel olarak en rahat hissettikleri mekanların başında geliyor. İnsan
hayatındaki yeri son derece belirgin olan evlerin güvenliği ise,
özellikle tatile çıkılan dönemlerde önem kazanıyor. 150 yılı aşkın
köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip
Generali Sigorta, tatil esnasında basit yöntemler ile ev güvenliğini
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sağlayacak pratik önerileri paylaştı.
Alarm sistemlerini kontrol etmek
Tatil sırasında yaşanma ihtimali olan hırsızlık olaylarına karşı alarm

Ajans Dijital Kalem
Özkan Özbey
+90 507 589 19 96
ozbey@ajansdijitalkalem.com

sistemleriyle tedbir alınabilir ve evin güvenliğini sağlanabilir. Uçağa
yetişmenin ya da yola çıkmanın telaşı ile alarm sistemlerinin
kontrolünde aksaklıklar yaşanmaktadır. Tatile çıkmadan önce alarm
sisteminin çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Sensör sistemleri kullanmak
Alarm sistemleri dışında alınabilecek bir diğer önlem ise sensör
sistemleridir. Harekete, yangına, su ya da gaz sıkışmasına duyarlı
sensör sistemleriyle evin güvenliği sağlanabilir. Akıllı telefonlarla
bağlantılı olan bu sistemler, tatildeyken evin kontrol edilmesinde de
yardımcı olmaktadır.
Yedek anahtar bırakmak
Tatilde ev güvenliği için, ikamet edilen bölgenin çevresinde oturan bir
tanıdığa eve göz kulak olması için yedek bir anahtar bırakabilir. Bu
basit yöntem, hem evin güvenliği hem de aniden ortaya çıkabilecek
olumsuz diğer durumlar için en etkili yöntemlerin başında gelmektedir.
Perdeleri tamamen kapatmamak
Yolculuk telaşı nedeniyle kimi zaman kapıların ve özellikle de
pencerelerin kontrolü ihmal edilmektedir. Kapı ve pencereler
yolculuğa çıkılmadan önce mümkünse farklı aile bireyleri tarafından
kontrol edilmedir. Ayrıca dikkat çekmemek ve evde kimsenin
olmadığının anlaşılmaması için perdeler tamamıyla kapatılmamalıdır.

Değerli eşyaları emanet etmek
Tatile çıkıldığında değerli eşyalar, güvenilen bir kişiye emanet edebilir
ya da çeşitli bankacılık ve sigortacılık hizmetleri ile güvence altına
alınabilir. Değerli eşyalar evde bırakıldığı takdirde kaydı tutulmalıdır.
Bu durum, yaşanabilecek herhangi bir hırsızlık olayına karşı emniyet
güçlerinin işini kolaylaştıracaktır.
Generali Hakkında:
Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Generali,
uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan gruptur. 1831 yılında kurulan
Generali, dünyanın lider sigorta şirketlerinden biri olup, 2018'de 68 milyar Euro toplam prim
geliriyle 60'a yakın ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000 çalışanı
ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu Avrupa'nın
yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı
aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.
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