Daha güvenli evler için
8 öneri
Evimiz hayatımızdaki en önemli mekanlardan birisidir. Hayatımızda
bu derecede önemli bir yere sahip evlerin güvenliği ise aklımızı her
gün meşgul eden konuların başında gelmektedir. Ev güvenliğini
sağlamak zor ve pahalı gözükse de, düşünüldüğünün aksine
ekonomik ve pratik bazı yöntemleri uygulayarak evinizi kolayca
korumanız mümkün. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk
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sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, birkaç adımda
ev güvenliğini sağlayacak pratik güvenlik tedbirlerini paylaştı.
Sosyal medya paylaşımlarına dikkat
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Dışarıdayken çekilen fotoğrafların paylaşılması, potansiyel hırsızlara
evin boş olduğunun ilan edilmesi anlamına gelebilir. Dışarıdayken bir
paylaşım yapmak istiyorsanız; paylaşımınızı mümkünse sadece
ailenize ve güvendiğiniz arkadaşlarınıza yapın.
Kapılarınızı ve pencerelerinizi kontrol edin
Kapıların ve pencerelerin sabitlenmiş ve kilitli olması ev güvenliği için
oldukça önemlidir. Evden telaşla çıkarken kapı ve pencerelerin
kontrolü zaman zaman unutulmaktadır. Evden her ayrıldığınızda her
şeyi kilitlediğinizden mutlaka emin olun.
Alarm kodunu düzenli olarak değiştirin
Acil durumlarda aktif hale gelen alarmınızın kodunu düzenli olarak
değiştirmeyi unutmayın. Kodunuzu düzenli olarak yenileyerek, kodun
olası bir anlaşılma halinde farklı kişiler tarafından kullanılmasının
önüne geçebilirsiniz.
Her zaman alarmı kurun
Yalnızca

kısa

süreliğine
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üşenebilirsiniz. Ancak hırsızlar harekete geçmek için dışarı adım
atmanızı bekliyor olabilir ve birkaç dakika içerisinde eve girip çıkabilir.
Bu yüzden kısa bir mesafeye giderken dahi alarmı kurmayı
unutmayın.

Evinizin dış cephesini kontrol edin
Her gün evinizde vakit geçirdiğiniz için bir süre sonra ev düzeninize o
kadar aşina olursunuz ki, güvenlik boşluklarını gözden kaçırmanız
işten bile değildir. Bu yüzden, evinizin dış cephesini ve güvenlik
sorunu yaratabilecek noktaları mutlaka kontrol edin.
Değerli eşyalarınızın kaydını tutun
Çalınabilecek her şeyin listesine sahipseniz, en kötü senaryonun
gerçekleşmesi halinde polisin çalınan eşyalarınızı daha kolay
bulabileceğini unutmayın.
Yedek anahtarı koyduğunuz yere dikkat!
Hırsızlar nereye bakacağını iyi bilir. Eğer bir gün kazara anahtarınızı
kaybedip dışarıda kalmaktan endişeleniyorsanız, yedek anahtarınızı
güvendiğiniz bir komşunuza bırakın ya da bahçede rastgele bir yere
gömün.
Şüpheli kişilere karşı tetikte olun
Hırsızlar harekete geçmeden önce genellikle potansiyel hedefleri
gözler. Bunu yapıyor olabilecek birini görürseniz, ekstra tedbir alın ve
komşularınıza haber verin.
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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