Dünyanın En Büyük 30 Özel
Güvenlik Şirketi
Paralı Askerler mi Yoksa Modern Lejyonerler mi?
Ercan Caner, Sun Savunma Net, 28 Haziran 2018

Özel Güvenlik Şirketi (ÖGŞ) Nedir?
Özel güvenlik şirketleri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, askeri ve/veya
güvenlik hizmetleri sağlayan özel şirketlerdir. Verilen askeri ve güvenlik hizmetleri
arasında; silahlı koruma sağlanması, insanlar, konvoylar, fabrikalar, siteler,
alışveriş merkezleri ve diğer yerlerin korunması, silah sistemlerinin bakımı ve
işletilmesi, tutukluların gözaltında tutulması, mahalli kuvvetlere ve güvenlik
personeline danışmanlık veya eğitim verilmesi yer almaktadır.
Uluslararası İnsani Hukuk Kapsamında ÖGŞ’lerin Statüsü Nedir?
ÖGŞ personelinin silahlı bir çatışmada statüleri, özellikle görev aldıkları
fonksiyonların doğası ve ortamına göre, her olay için ayrı olacak şekilde
Uluslararası İnsani Hukuk tarafından belirlenmektedir.
Bir devletin silahlı kuvvetlerine entegre edilmedikleri veya organize bir silahlı grup
adına muharebe görevleri yapmadıkları sürece özel güvenlik şirket personeli sivil
olarak kabul edilirler. Bu nedenle:
• Hedef olarak kabul edilmeyebilirler;
• Düşmanca faaliyetlerde direkt olarak rol almadıkları sürece saldırılara karşı
korunurlar.
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Fakat ÖGŞ personeli düşmanca faaliyetlere direkt olarak katılmaları durumunda:
• İcra ettikleri düşmanca faaliyet esnasında korunma hakkını kaybederler;
• Ele geçirilmeleri durumunda, uluslararası insani hukuk yasalarını ihlal
etmeseler dahi, düşmanca faaliyetlere katıldıkları için yargılanabilirler.
Düşman unsurlara karşı askeri üslerin korunması, taktik askeri istihbarat
toplanması ve silah sistemlerinin bir muharebe operasyonunda kullanılması
düşmanca faaliyetlere direkt katılım örnekleridir.
Silahlı çatışmaya giren ÖGŞ personeli, uluslararası insani hukuk kurallarına saygı
göstermelidir ve yaptığı ihlaller nedeniyle suçlanabilir. Bu kural, personelin devlet,
uluslararası organizasyonlar veya özel şirketler tarafından kullanılmaları
durumunda değişmez.
Neden özel Güvenlik Şirketleri?
Belirsiz zamanlarda korku güçlü bir motivasyon olabilir. Hükümetlerin ellerindeki
silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri ile her şeye yetişme ve müdahale imkân ve
kabiliyetleri sınırlıdır, bunun anlamı da bazı insanların kendilerini, sevdiklerini ve
mallarını ve çıkarlarını korumak için özel güvenlik şirketlerine ödeme yapmak
zorunda olmalarıdır.

Özel Askeri Şirket Personeli mi? – Paralı Asker mi? Foto: THE MIGHTY
Dünyanın çeşitli yerlerindeki kriz bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların da
korumaya ihtiyaçları bulunmaktadır, bu da daha tetik ve askeri esaslı güvenlik
hizmet sağlayıcıları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bazen özel güvenlik şirketleri, iyi eğitimli silahlı personel ve lojistik destek
sağlayarak hükümetlere de yardım etmektedir. Acımasız rekabetin hüküm sürdüğü
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bir dünyada yaşıyoruz ve huzura fiyat biçmek oldukça zor. Dünyanın en güçlü 30
özel güvenlik şirketiyle ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
30. ACADEMI
Eski İsrail Güvenlik Ajansı ve El Al İsrail Havayolları güvenlik personeli, İsrail ICTS
International N.V. özel güvenlik şirketini 1982 yılında kurmuşlardır. Şirketin
merkez ofisi Hollanda’nın Amstelveen kentindedir.
Web sitesindeki bilgilere göre; ICTS International özel güvenlik şirketi
müşterilerine, genel ulaşım sektörü ve özellikle de demiryolu ve büyük taşıma
işlerinin güvenliklerinin sağlanmasında olmak üzere, havacılık ve ülke içi güvenlik
sektörlerinde gelişmiş ve geniş kapsamlı çözümler sağlamaktadır.
Kurulduğunda adı Blackwater USA olan Amerikan özel askeri şirketi ACADEMI,
1977 yılında Birleşik Devletler Donanması Özel Kuvvetler (Navy SEAL-SEa, Air,
Land) eski üyesi Erik Prince tarafından kurulmuştur. Blackwater şirketi ilk
hükümet ihalesini 2000 yılında almış ve şirket bu taahhüdünü yerine getirmek için
100,000’den fazla denizciyi eğitmiştir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan VIP (Çok Önemli Personel) koruma
hizmeti. Foto: Carpe Diem
Blackwater özel güvenlik şirketi, Irak savaşında yoğun ve tartışmalara yol açan bir
şekilde görev almıştır. 2009 yılında CEO (Chief Executive Officer) Prince emekliye
ayrılmış ve o ana kadar bütün dünya tarafından Blackwater olarak bilinen şirket Xe
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Services LLC adını almıştır. 2010 yılında özel yatırımcılar şirketi devralmış ve
şirketin adı da 2011 yılında ACADEMI olarak değiştirilmiştir.
Şirketin resmi web sitesinde ACADEMI, insanlara ve kargaşanın hüküm sürdüğü
yerlerde talep edenlere istikrar ve güvenlik hizmeti sunduğunu ifade etmektedir.
ACADEMI özel güvenlik şirketi dünyanın her yerinde; federal, devlet ve yerel
hükümetler, küresel ticari müşteriler, sayısız emniyet birimleri ve istihbarat
organizasyon ve ajansları ve müttefik hükümetlerle iş yapmaktadır.
29. ICTS INTERNATIONAL
2005 yılında kurulan I-SEC International Security BV şirketin havaalanı ve
havayolu güvenlik hizmeti sağlama kanadıdır. 1990’lı yılların sonlarına doğru ICTS
International şirketi, büyük ABD havayollarının çoğu tarafından kullanılmakta
olan, Gelişmiş Yolcu Taraması (Advanced Passenger Screening) adı verilen bir
teknoloji geliştirmiştir. Algoritma, yolcu bilgilerine bağlı olarak yolcuların tehdit
olabilme olasılığını hesaplamaktadır. 2008 yılında ICTS International şirketinin
toplam geliri 98,8 milyon dolara ulaşmıştır. Şirket, elektronik güvenlik proje
tasarımı, danışmanlık hizmetleri ve genel güvenlik alanlarında müşterilerinin
gereksinimlerine uygun çözümler sunmaktadır.
28. NORTHBRIDGE SERVICES GROUP
Dominik Cumhuriyetine kayıtlı olan özel güvenlik şirketinin Kentucky, Birleşik
Krallık ve Ukrayna’da ofisleri bulunmaktadır. Northbridge Services Group şirketi,
hükümetler, çokuluslu şirketler, hükümet dışı organizasyonlar (NGO: NonGovernmental Organisations), sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve seçkin kişilere
yüksek gizlilikle ve etkin güvenlik hizmeti sağlayan özel bir askeri yüklenicidir.

Korsanlara karşı özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan gemi koruma
hizmeti. Foto: Delta Formation
Şirket; güvenlik danışmanlığı ve eğitim, operasyonel ve istihbarat desteği ve
stratejik iletişim dâhil temel hizmetleri müşterilerine ihtiyaçlarına uygun olarak
sağlamaktadır. Northbridge şirketi bunun yanı sıra, terör, narkotik, organize suç,
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izinsiz avlanma, kaçakçılık, deniz savunması ve doğal kaynakların korunması
alanlarında güvenlik kuvvetlerini desteklemektedir.
Şirket, 2003 yılında etrafı sarılarak sıkıştırılan zamanın Liberya Başkanı Charles
Ghankay Taylor’u ele geçirmek için verdiği 4 milyon dolarlık teklif nedeniyle
manşetlere yerleşmiştir. 2012 yılında Northbridge şirketinin toplam geliri 50,5
milyon dolara ulaşmıştır.
27. TRIPLE CANOPY
Triple Canopy, merkezi Virginia eyaleti Reston’da olan özel bir güvenlik, risk
yönetim ve savunma şirketidir. Eski Birleşik Devletler Özel Kuvvetler askerleri
firmayı 2003 yılında Chicago’da kurmuştur ve şirketin önemli sayıdaki çalışanı eski
özel kuvvetler ve polis mensuplarıdır. Resmi web sitesine göre şirket, hükümet
ajansları ve dünyanın her yerindeki çokuluslu şirketlere görev destek, güvenlik ve
eğitim hizmetleri sağlamaktadır.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde nakit para transferinde kullanılan zırhlı araç. 6
Ekim 2014. Foto: Dreamstime
Triple Canopy şirketi çalışan sayısı 5,500 kişiden az değildir ve müşterileri
arasında, dünyanın her yerinden hükümet dışı organizasyonlar, telekomünikasyon
şirketleri, petrol ve doğal firmaları, madencilik şirketleri ve finans şirketleri
bulunmaktadır. Şirketin emir komuta zincirinde eski Delta Force askerleri,
danışmanlar ve analizciler bulunmaktadır.
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Triple Canopy şirketi 2009 yılı Nisan ayında Irak’ta Blackwater tarafından
yürütülen bütün işleri, adı geçen firmanın kurallara hareket etmesi nedeniyle
üzerine almıştır.
Triple Canopy şirketi 2004 yılında Irak’taki faaliyetleri ile tanınmıştır, şirketin
Irak’ta yaptığı bir savunma sözleşmesinin değeri 1,5 milyar dolardır.
26. PROSEGUR
Prosegur, 150,000 kişilik personeli ile Avrupa, Asya, Okyanusya ve Latin
Amerika’ya yayılan çokuluslu bir özel güvenlik şirketidir. Şirket 1976 yılında
kurulmuştur ve merkezi Madrid kentindedir. Hizmet alanları muhafızla koruma,
ev güvenliği, yangın önleme ve güvenlik ve danışmanlıktır.
Prosegur İspanya’nın en büyük özel güvenlik şirketidir ve 1987 yılında bu türden
ilk şirket olarak Madrid Menkul Kıymetler Borsasına girerek tarihe geçmiştir. 2011
yılında şirketin toplam kazancı 233,748 milyon dolar olmuştur. 4,700’den fazla
zırhlı taşıma aracıyla Prosegur, dünyanın her yerinden bankalar ile yaptığı nakit
para taşıma işinde ün yapmıştır. Prosegur şirketi web sitesine göre 2018 yılı ilk
çeyreğinde net kârı 63 milyon avro olmuştur.

Özel güvenlik şirketi tarafından korunan Kabil-Afganistan’da bulunan Amerikan
Büyükelçiliği. Foto: Reuters
Şirketin teknoloji hizmetleri arasında CCTV (Closed Circuit TV-Kapalı Devre
Televizyon) izleme, giriş kontrol ve çit tespit ile illegal girişlere müdahale
faaliyetleri yer almaktadır.
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25. AEGIS DEFENCE SERVICES
Aegis Defence Services, 2002 yılında eski Sandline International direktörü ve
İngiliz asker Tim Spicer tarafından kurulan bir İngiliz özel askeri şirketidir. Şirketin
Irak, Kenya, Nepal, Afganistan, Bahreyn ve Birleşik Devletlerde ofisleri
bulunmaktadır. Şirket, İngiliz Özel Güvenlik Şirketleri Birliğinin kurulmasında da
aktif olarak yer almıştır.
Şirket, hükümet dışı organizasyonlar, uzay ve hükümet ve diplomatik sektörlerin
yanı sıra petrol, doğal gaz ve madencilik endüstrilerinde faaliyet göstermektedir.
Aegis Defence Services şirketinin hâlihazırda Birleşik Devletler hükümeti ile Irak’ın
yeniden inşası esnasında koruma ve yardım sağlamak üzere imzaladığı 293 milyon
dolar tutarında bir sözleşme bulunmaktadır.
Şirket, ayrıca 2011 yılında Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Amerikan
büyükelçiliğini korumak maksadıyla 497 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştır.
24. GK SIERRA
2007 yılında Washington. D.C’de kurulan Portland merkezli GK SIERRA özel
askeri şirketi faaliyetlerine Birleşik Devletler hükümetine güvenli iletişim
teknolojisi sağlayarak başlamıştır. Genoa-Knowlton, Inc. Firmasının bir kolu olan
şirket iki yıl sonra hizmetleri arasına soruşturma ve istihbarat seçeneklerini de ilave
etmiştir.

İletişim güvenliğinin sağlanması
arasındadır. Foto: WSP

özel

güvelik

şirketlerinin

faaliyetleri

GK SIERRA şirketi halen CIA için istihbarat toplama faaliyetlerini yürütmektedir.
Tel Aviv kentinde bir ofisi bulunan şirketin, aslında İsrail İstihbarat Servisi
MOSSAD’ın bir bölümü olduğu yönünde iddialara neden olan Mossad ajanlarını
kullandığı söylenmektedir. Şirket bu iddiaları kesin bir dille yalanlamaktadır.
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GK SIERRA şirketinin uzmanlık alanları arasında kurumsal soruşturma ve
istihbarat, adli bilişim ve kriptolama teknolojisi yer almaktadır. Şirketin dünyanın
çeşitli ülkelerinde direkt operasyonlar icra ettiğine yönelik iddialar da
bulunmaktadır.
23. KBR
KBR, merkezi Houston’da bulunan özel bir askeri mühendislik ve inşaat şirketidir.
1998 yılında Halliburton firması Dresser Industries firmasını bünyesine alarak
Dresser’in alt kuruluşu olan M.W. Kellog Co ve onun alt kuruluşu Brown&Root
firmasıyla bir araya gelmesiyle kurulmuştur. KBR şirketi Küba, Kosova ve
Afganistan gibi ülkelerde faaliyetlerde bulunmuştur.
KBR şirketinin halen Irak’taki toplam Amerikalı personel sayısı 14,000’dir ve bu
ülkede, diğer bütün Irak merkezli şirketleri geçerek, en yüksek ABD hükümet
sözleşmesi kazanan şirket olduğu ifade edilmektedir.

Arama ve kurtarma faaliyetleri, patlayıcı ve uyuşturucu tespiti ve yakalama
görevlerinde etkin olarak kullanılan K-9 köpeklerinin sağlanması da özel
güvenlik şirketlerinin faaliyetleri arasındadır. Foto: CORINTHIANS GROUP OF
COMPANIES
KBR şirketi 2008 yılında Alabama merkezli BE&K firmasını 550 milyon dolara
satın aldığını ilan etmiştir. Şirket bugün, Avrupa, Amerika, Afrika, Asya, Avustralya
ve orta Doğu’da bulunan 70’den fazla ülkede 27,000’den fazla personeli istihdam
etmektedir.
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Şirket geçtiğimiz yıllarda kadın çalışanlarına tecavüz edildiği ve hükümet
sözleşmelerini kazanmak maksadıyla Nijerya yetkililerine rüşvet verdiği iddiaları
ile gündeme gelmiştir.
22. CORPS SECURITY
Önceleri Corps of Commissionaries olarak bilinen Corps Security, resmi olarak
Kraliçe Elizabeth II’ye rapor veren bir İngiliz güvenlik şirketidir. 1859 yılında
kurulan Corps Security şirketinin dünyanın en eski güvenlik şirketi olduğu
söylenmektedir ve günümüzde, İngiltere’nin çeşitli yerlerindeki ofislerinde görev
yapan yaklaşık olarak 3,000 personeli bulunmaktadır. Şirketin uzmanlık alanı,
etkinlik güvenliği, elektronik gözlem ve danışma dâhil kurumsal güvenliktir.
Resmi web sitesine göre Corps Security şirketi özel güvenlik çözümleri sağlamakta
uzmandır. Müşteriler tarafından talep edildiğinde simge haline gelmiş
üniformalarını giyen şirket personeli Wembley Stadyumu, yıllık London Lord
Mayor Show gibi önemli etkinliklerde koruma ve güvenliği sağlamaktadır. Şirketin
sağladığı diğer hizmetler arasında muhafızla koruma, CCTV gözlem, alarmlara
müdahale ve tesis ve iş yerlerinin korunması bulunmaktadır.
21. DEFION INTERNACIONAL
Merkez karargâhı Peru’nun Lima kentinde olan Defion Internacional, çoğunlukla
Latin Amerikalılardan oluşan personeli ile müşterilerine uzmanlık gerektiren
güvenlik hizmetleri sağlayan özel bir askeri şirkettir. Şirkette çalışan personel diğer
şirketlere kiralanmaktadır, aslında Defion Internacional şirketi, Irak’ta
görevlendirilecek Triple Canopy şirket personelini eğitmesiyle tanınan bir şirket
haline gelmiştir.

Petrol tesisleri özel güvenlik şirketleri tarafından korunmaktadır. Foto: IBSSA
Bodyguard Training Center
Defion Internacional şirketinin Sri Lanka, Filipinler, Irak ve Dubai’de ofisleri
bulunmaktadır ve şirket, yakın koruma, sürücü, lojistik ve idari personel eğitimleri
alanında uzmanlaşmıştır. Orta Doğuda görev yapan Latin Amerikalılar ‘‘Kiralık
Silahlar’’ olarak nitelendirilmektedir. Defion İnternacional şirketi idari yöneticisi
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Alejandro Fernandez de şirketiyle ilgili yaptığı açıklamada; personelinin Lima
caddelerinde birçok kez yaşaması nedeniyle, Bağdat kentinde bir patlamayla
karşılaşan bir Perulunun asla paniğe kapılmayacağını dile getirmektedir.
20. ICTS EUROPE
1999 yılında bağımsız bir şirket olarak kurulan ICTS Europe şirketi kendisini,
ulaşım ve kamu güvenliği endüstrilerinde son teknoloji ürünü güvenlik çözümleri
sağlayan küresel bir uzman olarak tanıtmaktadır. Şirket; demiryolu, kurumsal ve
enerji koruma hizmetleri sağlamakta fakat özellikle havaalanı ve hava taşımacılığı
alanlarında müşterilerine hizmet etmektedir.
Şirketin ilave olarak K-9 köpekleri, teknoloji ve ‘‘küresel çözüm’’ kabiliyetlerine
sahiptir. ICTS Europe şirketi hâlihazırda 250’den fazla demiryolu, eğitim, iş, sağlık,
havacılık ve kamu sektör grubu ile Afrika, Asya ve Orta Doğu’da faaliyetlerini
sürdürmektedir.
ICTS Europe şirketi web sitesinde özellikle havacılık sektöründe, benzersiz
operasyonel zorluklarda, problemi önceden düşünme ve çözme yaklaşımı kabiliyeti
nedeniyle öne çıktığını ifade etmektedir.

Demiryollarının güvenliğinin sağlanması özel güvenlik şirketlerinin faaliyetleri
arasındadır. Foto: Railway Technology
Şirketin müşterileri arasında Air France, Emirates, Etihad Airways, British Airways
ve Londra Gatwick ve Heathrow gibi havaalanları bulunmaktadır. ICTS Europe
şirketi 2012 yılında 479,072 milyon gelir elde etmiştir.
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19. CHUBB FIRE & SECURITY
İngiliz anahtar imalatçısı kardeşler Charles ve Jeremiah Chubb, Chubb Fire &
Security adıyla tanınan şirketi 1818 yılında kurmuşlardır. Şirket ilk kasasını 1835
yılında imal etmiş ve sonra Birleşik Devletlere açılmıştır. Ülke o zamanlar birçok
şiddet içeren banka soygunlarına sahne olmaktadır, Chubb şirketi çözüm
maksadıyla banka kapı ve kasaları için bir zaman kilidi imal etmiştir. Şirket 2002
yılında kilit bölümünü satarak faaliyetlerini güvenlik sistemlerine odaklamıştır.
Şirket 2003 yılından beri ABD çokuluslu United Technologies Corporation şirketi
altında faaliyetlerini yürütmektedir ve bugün dünyanın her yerinde örgütlenmiş
durumdadır.
Chubb Fire & Security şirketinin Birleşik Karalık’taki ana faaliyet alanları mobil
devriyeler, uzaktan keşif ve gözlem ve iş yeri güvenliğidir. Şirket bunlara ilave
olarak Güney Afrika’da silahlı müdahale timleri, elektrikli çit hizmetleri sağlamakta
ve özel bir 24 saatlik acil durum çağrı merkezi işletmektedir. Şirket Avustralya’da
müşterilerine, nakit para transfer hizmeti de sunmaktadır.
18. ANDREWS INTERNATIONAL
Los Angeles kentinde 1988 yılında kurulan Andrews International şirketi California
merkezli, Amerika’nın her yerinde ofisleri bulunan özel bir güvenlik firmasıdır.
Şirketin Meksika, Honduras ve Kolombiya’da şubeleri ve Kanada ile Hindistan’da
görev yapan personeli bulunmaktadır. Andrews International şirketi ticari
işletmelere silahlı ve silahsız güvenlik korumalarının yanı sıra hükümetler ve
savunma bakanlıklarına özel güvenlik çözümleri sunmaktadır.

Ev güvenliği ve yangına karşı koruma da özel güvenlik şirketlerinin faaliyetleri
arasındadır. Foto: Studybay
Andrews International şirketi 2009 yılında Kanada devi GardaWorld’un Birleşik
Devletler ve Meksika koruma şubelerini toplam 44 milyon dolara satın almıştır.
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Andrews International şirketi kendisini üstün güvenlik ve risk azaltma
hizmetlerinde önde gelen profesyonel bir hizmet sağlayıcı olarak ifade etmektedir.
Şirket ayrıca ulusal simge değeri olan yerler, turist cazibe merkezleri, endüstriyel
alanlar, eğitim ve finans kurumları, sağlık tesisleri ve güvenlik kaygıları ve müşteri
beklentilerinin büyük olduğu diğer yerlerin korunmasında uzman olarak ifade
etmektedir.
17. ASIA SECURITY GROUP
Asia Security Group nedense gizemli bir şekilde Afganistan merkezli özel bir
güvenlik şirketidir ve Linkedin profiline göre hükümet ve ticari müşterilere
kabiliyetlerini geliştirmek ve güvenliklerini garanti altına almak maksadıyla
danışmanlık ve insan gücü sağlamaktadır.
Asia Security Group şirketinin Kabul, Mazar-e-Sharif, Jalalabad ve Kandahar’da
şubeleri bulunmaktadır ve şirket bünyesinde, Afganistan’ın her yerinde, riskleri
asgariye indirirken, müşterilerin gereksinimlerine uygun kapsamlı güvenlik
çözümleri sunan lisanslı silahlı birlikler bulunmaktadır.

Glasgow havaalanında güvenlik operasyon odası. Foto: DIGITAL
Asia Security Group şirketi, savaştan paramparça hale gelmiş Afganistan’da ikmal
konvoylarına silahlı eskort görevlerinde Birleşik Devletler kuvvetleriyle birlikte
çalışmıştır. Şirket personeli ayrıca ABD özel askeri DynCorp. şirketi ile birlikte
operasyonlar yürütmüştür. Şirketin sağladığı hizmetler arasında güvenlik, risk
değerlendirme ve yönetimi ve iş geliştirme yer almaktadır.
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16. ERINYS INTERNATIONAL
İngiliz özel güvenlik şirketi Erinys International’ın merkez ofisi Kıbrıs’tadır ve
şirketin Birleşik Krallık, Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ofisleri
bulunmaktadır.
Şirket maden çıkarma, petrol ve doğal gaz, kamu ve hükümet dışı organizasyon
pazarında faaliyetlerini sürdürmektedir, şirketin ayrıca bir altyapı geliştirme
bölümü bulunmaktadır. Bu alanların her birinde müşterilerine, ortam ne kadar zor
ve uzakta da olsa karşılaşabilecekleri riskleri değerlendirmekte yardımcı
olmaktadır.
Erinys International şirketi 2001 yılında eski bir İngiliz asker olan Jonathan Garratt
tarafından kurulmuştur. 2002 yılında Ernys South Africa şirket bünyesine dâhil
olmuş ve şirket Afrika ve Orta Doğu’da birkaç yerde faaliyetlerde bulunmuştur.
2003 yılında şirket Irak Petrol bakanlığı ile çalışmış ve toplam 282 yerde koruma
görevi yapmaları için 16,000 personelin eğitim ve tedarikini sağlamıştır.

Özel güvenlik şirketleri adi bilişim ve sayısal soruşturma hizmetleri de
sağlamaktadır. Foto: DOISS
15. TSU PROTECTION SERVICES
Eski Güney Afrika polisi ve Özel Kuvvetler subayı Chris Beukes TSU Protection
Services şirketini 1999 yılında kurmuştur, şirket halen Güney Afrika’nın en iyi
güvenlik şirketleri arasındadır. Beukes şirketiyle ilgili yaptığı açıklamada Güney
Afrika’da birçok güvenlik şirketi olmasına rağmen eğitimli personel olmaması
nedeniyle üst düzey yönetici koruma ve yüksek riskli işlerde uzmanlaşan çok az
sayıda şirket olduğunu ifade etmektedir.
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Bir polis olarak maaşının yeterli fakat iyi olmadığını anlatan Beukes, pazardaki
boşluğu doldurmak maksadıyla, TSU Protection Services şirketini kurmaya karar
verdiğini anlatmaktadır.
Şirket oldukça eğitimli personeli ile günümüzde yüksek profilli işler ve diğer
müşterilere hizmet sunmaktadır. Şirketin uzmanlık alanları silahlı eskort, üst düzey
yönetici koruma ve destek, kalabalık kontrolü ve deniz taşımacılığı güvenliğidir.
14. INTERNATIONAL INTELLIGENCE LIMITED
International Intelligence Limited, karşı casusluk ve soruşturma alanlarında
uzmanlaşmış bir İngiliz şirketidir. 2002 yılında eski bir İngiliz Kraliyet ailesi
çalışanı olan Alex Bomberg tarafından kurulmuştur. Şirket müşterilerine; özel
soruşturma, teknik gözlem karşı tedbirleri, istihbarat, karşı istihbarat, gözleme
karşı koyma ve bilgisayar casusluk alanlarında hizmet sunmaktadır.
International Intelligence Limited şirketi çalışanları arasında eski emniyet güçleri,
askeri, mali soruşturma ve istihbarat personeli bulunmaktadır. Şirket tarafından
müşterilerine sağlanan hizmetler arasında, finansal adli bilişim, bilgisayar adli
bilişim analizi ve uydu izleme hizmetleri yer almaktadır.

Denizyolu taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasında özel güvenlik şirket
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Foto: MintPress News
International Intelligence Limited özel güvenlik şirketi, özel, kurumsal ve ticari
sektörlerde faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterileri arasında hükümet ajansları,
elçilikler ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok emniyet ve güvenlik kuvvetleri
bulunmaktadır.
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13. UNITY RESOURCES GROUP
Avustralya şirketi olan Unity Resources Group 2000 yılında kurulmuş ve
personelinin çoğunluğu Okyanusya’dan olmasına rağmen merkezi Birleşik Arap
Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindedir. Unity Resources Group şirketi kriz, risk,
güvenlik, lojistik, havacılık, idari ve medikal alanlarda hizmet sağlamaktadır.
Şirket kendisini, güvenilir bir alt yapının olmadığı, karmaşık, zor ve hassas
ortamlarda kara, deniz ve hava hizmetlerinde güvenilir ve saygın bir çözüm ortağı
olarak tanıtmaktadır.

Her türlü casusluğa karşı koyma hizmeti özel güvenlik şirketlerinin uzmanlık
alanlarından bir tanesidir. Foto: The Black Vault
Unity Resources Group özel güvenlik şirketinin; Avrupa, Güneydoğu Asya Adaları,
Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Merkezi Asya’da ofisleri
bulunmaktadır ve 1,200’den fazla çalışanı vardır.
Unity Resources Group şirketi spor ve eğlenceler gibi etkinlik güvenliği, yüksek
riskli bölgelerde güvenlik, tesis güvenliği ve muhafız dâhil birçok alanda
müşterilerine hizmet sağlamaktadır.
Şirketin bazı çalışanları 2007 yılında Irak’ın Bağdat kentinde iki sivilin öldüğü
tartışmalı bir olaya karışmış fakat Unity Resources Group personelinin yaptıklarını
savunmuştur.
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12. SENACA GROUP
Seneca Group büyük çaplı özel bir güvenlik şirketidir. Merkezi İrlanda’da olan
şirketin bünyesinde Seneca EU ve Seneca Canada firmaları bulunmaktadır ve şirket
dünyanın her yerinde operasyonlarını yürütmektedir. Şirketin alt bölümleri
arasında Senaca Guarding, Senaca Cash Management Services, Senaca Training,
Senaca Tech ve özel bir güvenlik şirketi olan Integrated Risk Management Services
firmaları bulunmaktadır.
Seneca Group şirketi petrol, doğal gaz, ulaşım ve lojistik, finans, turizm, devlet,
sağlık, emlak, denizcilik, enerji, hükümet dışı organizasyonlar ve emniyet güçleri
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kadınlar da özel güvenlik şirketlerinde çalışmaktadır. Foto: American Shooting
Journal
Seneca Group şirketinin alt bölümlerinden Integrated Risk Management Services
müşterilerine koruma, devriye, kurumsal güvenlik, alarmlara müdahale ve iş yeri
güvenliği alanlarında hizmet sunmaktadır. Seneca Cash Management Services
firması da nakit para taşıma alanında uzmanlaşmıştır.
Seneca Tech bölümü de müşterilerine giriş kontrol ve gözlem alanlarında teknolojik
çözümler sağlamaktadır. Eski İrlanda ordusu Özel Kuvvetler mensubu Binbaşı Jim
Farrell ve güvenlik alanında yılların uzmanı Terry Downes Seneca Group şirketini
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2009 yılında birlikte kurmuştur. İkili 2005 yılında da Integrated Risk Management
Services firmasını yine birlikte kurmuştur.
11. PINKERTON GOVERNMENT SERVICES
Ajan ve dedektif Allan Pinkerton 1850 yılında Chicago’da Pinkerton National
Detective Agency firmasını kurmuştur. Günümüzde Pinkerton Government
Services şirketi Birleşik Devletler hükümetinin özel güvenlik spesifik
gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilmiş durumdadır.
Muhafız, yangınla mücadele ve acil durum medikal teknisyenlerin yanı sıra
uyuşturucu köpekleri gibi özel alanlarda da hizmet sağlamaktadır. 2003 yılında
Pinkerton şirketi İsveç güvenlik devi SECURITAS AB tarafından satın alınmıştır ve
adını Securitas Critical Infrastructure olarak değiştirme aşamasındadır.

Teknolojik imkânlar kullanılarak çit güvenliğinin sağlanması. Foto: Pro Alarms
Security Limited
Pinkerton şirketinin geçmişinde birçok tarihi olay mevcuttur: şirkete ünlü suçlular
Jesse James ve Butch Cassidy’i izleme ve yakalama görevi verilmiş ve bir keresinde
de Abraham Lincoln ile çalışmış ve Boardwalk Empire gibi televizyon gösterilerinde
de ismi anılmıştır.
10. THE BRINK’S COMPANY
Merkezi Virginia eyaletinde olmasına rağmen The Brink’s Company şirketi
dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir ağa sahiptir. Şirket 100’den fazla ülkede
kabaca 70,000 personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.
Perry Brink, Brink’s City Express adlı şirketi 1859 yılında Chicago’da kurmuş ve
müşterilerin bagajlarını mahalli tren istasyonlarından otellere taşıyan atla çekilen
yük arabaları ile faaliyetine başlamıştır.
Şirket nakit para transferini ilk kez 1891 yılında gerçekleştirmiş ve yarım düzine
gümüş dolarla doldurulmuş çuval taşımıştır. Günümüzde ise şirket belki de en çok,
hükümet, darphane, kuyumcu ve diğer iş kollarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayan silahlı minibüs filosu ile tanınmaktadır.
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Şirket bunların yanı sıra müşterilerine, havaalanı güvenliği, güvenlik, koruma ve
lojistik ve nakit yönetim hizmetleri de sağlamaktadır. 2011 yılında şirketin toplam
geliri 3,9 milyar dolara ulaşmıştır.
9. CACI INTERNATIONAL
CACI International şirketi 1962 yılında California Eyaleti Santa Monica’da
California Analysis Center, Incorporated adıyla kurulmuştur. 1967 yılında şirketin
kısa adı Consolidated Analysis Center, Incorporated olarak değiştirilmiş ve
kısaltılmış CACI, 1973 yılında şirketin resmi adı olmuştur.
Şirketin karargâhı Virginia Eyaleti Arlington’da olsa da CACI International
şirketinin 120’den fazla şubesi bulunmaktadır ve 15,000 civarında personeli ile
Birleşik Devletler ve Avrupa’nın her yerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güvenlik Danışmanlığı & Değerlendirmesi
Şirketin uzmanlık alanı bilgi teknolojisidir ve şirket kendi ifadesiyle istihbarat,
savunma ve federal sivil müşterilerine ulusal güvenlik görevlerini ve hükümet
dönüşümünü destekleyen bilgi çözüm ve hizmetleri sağlamaktadır.
CACI International şirketi küresel tehditler ve Amerikan silahlı kuvvetlerinin
hazırlık seviyesi ile ilgili konularda yardımcı rolü oynamaktadır. 2012 yılında
şirketin geliri 3,8 milyar dolar olmuştur.
8. BOOZ ALLEN HAMILTON
Birleşik Devletler teknoloji danışmanlık şirketi Booz Allen Hamilton’un merkezi
ofisi Virginia eyaleti Tysons Corner’de bulunmaktadır. Edwin G. Booz, James L.
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Allen ve Carl L. Hamilton, şirketi 1914 yılında kurmuştur, yıllar içinde hızla gelişen
şirket gelirini 2012 yılında 5,859 milyar dolara çıkarmayı başarmıştır.
Booz Allen Hamilton şirketinin faaliyet alanları arasında mühendislik, danışmanlık
ve teknoloji yer almakta, fakat ayrıca bir savunma yüklenicisi olarak da
çalışmaktadır.
Booz Allen Hamilton şirketi sivil ve hükümet kurumları ile çalışmaktadır ve web
sitesinde ana hedefini giderek karmaşıklaşan ve büyüyen dünyada güvenilir
danışmanlık ve profesyonel hizmetler sağlamak olarak ifade etmektedir.
Sivil sektörde şirket mali, emniyet, ulaşım, ülke güvenliği, sağlık ve yönetim
sektörlerinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Booz Allen Hamilton şirketi bunun yanı sıra Birleşik Devletler Kara, Deniz, Hava
ve Deniz Piyadeleri ve diğer savunma organizasyonları, uzay ajansları ve istihbarat
gruplarıyla da çalışmaktadır.
7. CONTROL RISKS
Control Risks şirketinin merkezi Londra’dadır, fakat şirketin dünyanın çeşitli
yerlerinde 36 ofisi bulunmaktadır. Control Risks, karmaşık ve düşman ortamlarda
organizasyonlara siyasi, bütünlük ve güvenlik risklerini yönetmekte yardım eden
uluslararası bir profesyonel hizmet ve danışma şirketidir.
Control Risks, faaliyetlerine 1975 yılında, bir sigorta şirketi olan Hogg Robinson
firmasının bölümü olarak başlamış ve 1982 yılında bağımsız hale gelmiştir. Büyük
şirketler 1990’lı yıllarda daha az bilinen alanlarda çalışmaya başladıklarında
Control Risks şirketi istihbarat ve soruşturma hizmetlerini geliştirmeye
odaklanmıştır.

Kampüs güvenliği izleme merkezi. Foto: University Western Cape
Web sitesine göre şirket, stratejik danışmanlık, uzman analizi ve hassas politik
meselelerde derin soruşturma hizmetlerinin yanı sıra sahada da koruma ve destek
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sağlamaktadır. Irak’ta petrol şirketlerinin varlıklarını koruma işinden 2010 yılında
223,32 milyon dolar gelir elde etmiştir.
6. GARDAWORLD
Bir Kanada firması olan GardaWorld dünyanın en büyük özel güvenlik şirketi
olduğunu iddia etmektedir. Şirketin merkezi Montreal kentindedir ve şirket
yaklaşık 45,000 personeli ile Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Latin Amerika
ve Orta Doğu’da faaliyetlerini sürdürmektedir. GardaWorld şirketi en az 140
şehirde kişi ve mülkleri korumakta ve 28 Kuzey Amerika havaalanının güvenliğini
sağlamaktadır.

DynCorp şirketi tarafından ABD Hükümetinden kiralanan 10 adet OV-10 Bronco
modeli uçak, şirketin Somali, Haiti, Bosna, Kosova, ve son zamanlarda da
Afganistan ve Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda kullanılmaktadır. Foto:
Pinterest
Şirketin uluslararası koruma hizmetleri departmanı müşterileri karmaşık ve yeni
ortaya çıkan pazarlarda korumayı hedeflemektedir. Bu arada şirketin nakit yönetim
hizmetleri günde 5 milyar dolar seviyesindedir. 2013 yılı Ağustos ayında
GardaWorld şirketi G4S Kanada şirketinin nakit yönetim bölümünü 110 milyon
dolara satın almıştır.
Ve 2013 yılı Aralık ayında GardaWorld, Bank of America ile 1,4 milyar dolar bedelli
12 yıllık bir nakit yönetim sözleşmesi imzalamıştır. 2012 yılı Nisan ayı sonunda
GardaWorld ilk çeyrek geliri 300 milyon dolar olmuştur.
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5. DYNCORP
Virginia merkezli özel askeri yüklenici DynCorp’un Annandale şirketinin geçmişi,
California Eastern Airways’in, Land-Air Inc şirketini bünyesine alarak California
Eastern Aviation Inc şirketine dönüştüğü 1951 yılına kadar uzanmaktadır.
1962 yılında şirket adını Dynalectron Corporation olarak değiştirmiş, 1987 yılında
da şirketin adı DynCorp olmuştur. DynCorp şirketinin sağladığı hizmetler arasında
güvenlik, havacılık desteği, istihbarat ve acil durum operasyonları bulunmaktadır.
Şirketin yıllık geliri 3 milyar doları aşmaktadır ve bu rakamın %96’dan fazlası ABD
hükümetiyle yapılan sözleşmelerden kazanılmaktadır.
DynCorp şirketi, Peru, Kolombiya, Somali, Kosova, Kuveyt, Bolivya, Angola ve
Haiti gibi ülkelerde Birleşik Devletler kuvvetlerine destek sağlamıştır. ABD
tarafından Afganistan’da Afgan liderlerin suikastla öldürülmelerini önlemek
maksadıyla kullanılmaktadır. Şirket Louisiana ve çevresini vuran Katrina Kasırgası
sonrasında da kurtarma faaliyetlerine katılması için çağrılmıştır.
4. ALLIEDBARTON
AlliedBarton, 1957 yılında kurulan, Pennsylvania merkezli bir özel güvenlik
şirketidir. 55.000’den fazla çalışanı ve Birleşik Devletlerin her yerine yayılmış 120
ofisi ile AlliedBarton Amerika’daki en büyük özel güvenlik şirketidir.

Ev alarm sistemleri. Foto: Honeywell
Şirket faaliyetlerini, yüksekokul kampüsleri, ticari mülkler, hava sahası, savunma
alanları, evler, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri ve kimyasal endüstri tesisleri gibi
çeşitli alanların güvenliği yoğunlaştırmıştır.
‘‘Kahramanlarımızı Kiralayın’’ programı vasıtasıyla AlliedBarton şirketi eski silahlı
kuvvetler ve emniyet personelini kullanmakta ve personelinin eğitim seviyesini
daima üst seviyede muhafaza etmektedir.
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2013 yılı Kasım ayında Victory Media, AlliedBarton şirketini 2014 Yılı En iyi Asker
Dostu ve Asker Eşi Dostu firmaları arasında göstermiştir. Şirket yerel müdahale ve
ulusal destek alanlarında uzmanlaşmıştır. Şirketin 2012 yıllık geliri 1,9 milyar
doları aşmıştır.
3. ADT
ADT şirketi 1847 yılında kurulmuştur ve bugün Amerika’nın önde gelen alarm ve
güvenlik izleme şirketlerinden bir tanesidir. Merkezi Florida eyaleti Boca
Ranton’da bulunan şirket toplam 35 ülkede evlere ve küçük iş yerlerine alarm
sistemleri ve izleme donanımı sağlamaktadır.
ADT şirketi Güney Afrika’da silahlı müdahale timleri ve 24 saat gözetleme hizmeti
sağlamaktadır. Başlangıçta American District Telegraph adıyla bilinen şirket
faaliyetine bir telgraf dağıtım şirketi olarak başlamıştır. 1910 yılından sonra AT&T
liderliği altında ilgi alanını yangın ve hırsız alarm sistemlerine yöneltmiştir.

Özel soruşturma ve dedektiflik hizmetleri de özel güvenlik şirketleri tarafından
sağlanan hizmetler arasındadır. Foto: Private Eyes
2011 yılında ADT şirketinin müşteri sayısı tahmini olarak 6,4 milyon ve yıllık cirosu
da 3,1 milyar dolardır. 2012 yılında İsviçreli Tycoo International firmasından
ayrılmış ve New York Menkul Kıymetler Borsasında bağımsız bir şirket olarak işlem
görmeye başlamıştır.
2. SECURITAS AB
1934 yılında İsveç’in Helsinborg kentinde kurulan SECURITAS AB, merkez ofisi
Stockholm’de bulunan dünya çapında bir özel güvenlik şirketidir. 2012 yılında 53
ülkede faaliyet gösteren şirketin personel sayısı yaklaşık olarak 300,000’dir ve
yıllık geliri de 10 milyar doların üstündedir.
SECURITAS AB özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan hizmetler; muhafız ve
devriye, soruşturmalar, ev alarm sistemleri, kayıp önlenmesi, güvenlik,
danışmanlık ve muhafız köpek hizmeti sağlanmasıdır.
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Şirketin üç ana departmanı bulunmaktadır: Security Services Europe, Security
Services Ibero-America ve Security Services North America. SECURITAS AB
şirketi, nakit para transfer işini hızlandırmak maksadıyla, içinde metal kasaların
olduğu kurşungeçirmez özel araçlar kullanmaktadır. Şirket ayrıca spor
müsabakaları, iş ve eğlence etkinliklerini korumakta da uzmandır.
1. G4S
G4S kendisini, güvenlik ve emniyet risklerinin stratejik tehdit olarak görüldüğü
sektörlerde dünyanın önde gelen küresel güvenlik hizmet sağlayıcısı olarak
tanımlamaktadır.
İngiliz çokuluslu güvenlik devi 2004 yılında Londra merkezli Securicor şirketinin
Danimarka’dan Group 4 Falck ile birleşmesiyle kurulmuştur. Halen G4S şirketinde
dünyanın en büyük üçüncü işvereni konumunda olmasını sağlayan 620,000’den
fazla insan çalışmaktadır. 2014 yılında G4S şirketinin kârı 12 milyar doların çok
üzerinde gerçekleşmiştir.

Silahlı korumalı nakit para transferinde özel güvenlik şirketleri yoğun olarak
görev almaktadır. Foto: Huarachitos
G4S özel güvenlik şirketi, güvenlik personelinin sağlanması, mülk izleme,
müdahale birlikleri ve güvenli tutuklu taşınması gibi çeşitli alanlarda müşterilerine
hizmet sunmaktadır. Şirket bunun yanı sıra denizaşırı hükümetlere de çeşitli
alanlarda güvenlik hizmetleri sağlamaktadır.
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Çevirenin Notları: Yazı aslına sadık kalınarak çevrilmiş, orijinal metinde yer
alan özel güvenlik şirketlerinin fotoğrafları, faaliyet alanlarını gösterenlerle
değiştirilmiştir. Yazının orijinaline aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.
https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companiesin-the-world/
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