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Amerika’ya beyin göçünün başarılı kahramanı: 

Yunus Topcan
Birçok dalda çeşitli patentleri bulunan Topcan, RGF’de 
çalışırken NASA’nın da üzerinde çalıştığı benzer proje 
REME sistemini geliştirdi. Bu sistemle, kapalı alanlardaki 
Domuz ve Kuş Gribi gibi ölümcül olabilecek mikro 
organizmaları yok etmek mümkün.

Fatma Ağaç

Ş
ubat sayımızda Amerika’ya göç eden bir Türk “beyin”in öyküsüne 
yer veriyoruz. Yunus Topcan’a Amerika’yı cazip kılan neydi? “İnsana 
verilen değer” elbette… İş hayatına ilişkin bizim hiç alışık olmadığımız 
cümleler dökülüyor Topcan’ın ağzından. Topcan yazdıklarıyla yer alıyor 

sayfalarımızda.
Topcan’a şirketin en iddialı projesi (Reflective Electro Magnetic Energy-REME ) 
verilmiş. Topcan şu an 50’den fazla ülkede hizmet veren müşteri temsilcilerinden 
oluşan bir ağ ile global bir şirket olan Q’Straint’te çalışıyor. Q’Straint, kamu ve 
özel ulaşım araçlarında tekerlekli sandalye kullanan yaşlı ve engellilerin yolcu 
güvenliğini sağlayıp mobilite sorunlarına çareler sunuyor.
Amerika’da birçok dalda çeşitli patentleri bulunan Topcan, yaklaşık üç yıl 
önce piyasadaki en iyi tekerlekli sandalye yerleştirme sistemi olan QLK-150’yi 
geliştirmiş.
“Beyin göçünü engellemek gerçekten Türkiye için iddialı bir durum” diyen 
Topcan,  bunun tek yolunun beyin göçünü yaratan beyinler için gerekli ortamı 
yaratarak Türkiye’ye dönüşlerinin sağlanması, tecrübe ve birikimlerini kullanıp 
aynı ortamların Türkiye’de de yaratılması olduğunu belirtiyor. Topcan’ın 
ağzından yaşam öyküsü şöyle: 

Gördüğü bir ilan üzerine işe başvurdu
Amerika’ya geliş hikâyem çok ilginç. Şöyle ki; 2000 yılında Türkiye’de bir ilan üzerine iş 
başvurusunda bulunmuştum. İşe hemen alındım. Tabii ki hiç yurt dışına çıkmayı aklımdan bile o 
zamana kadar geçirmediğim için biraz çekinmiştim. Ve bende biraz korku ve heyecan içinde ve de 
cebimde yaklaşık üç yüz dolar ile ABD’nin yolunu tuttum.
 
İnsana verilen değerden etkilendi
Beni başlangıçta Amerika’ya çeken hiçbir şey yoktu, çünkü daha önce yurt dışını aklımdan bile 
geçirmemiştim. Gittikten sonra muazzam bir düzenle karşılaşınca iyi ki buraları görmüşüm dedim. 
ABD’deki en büyük özelliklerden ilki insana saygıydı. 

 “Başarı, her zaman benim için daha önemli oldu”
Maddiyat beni hiçbir konuda çekmemiştir, ne ABD’de ne de başka bir yerde. Zaten ne kadar iyi bir 
kazanç elde ediyor olsanız bile hayat standartlarınızı yükselttiğiniz için harcıyorsunuz. Başarı her 
zaman benim için daha önemli olmuştur. Yeni bir işe bile atılsam, kendi işim olsa, para için değil 
yine başarı için yaparım. ABD’de başka bir çekicilik ise fikirlerin çılgın olması, yani ortaya bir fikir 
atıp yola koyulabiliyorlar, kolları sıvayıp yeni fikirleri vakit kaybetmeden değerlendirebiliyorlar. İkisi 
tutmazsa biri zaten tutuyor. 

“Eğer fırsat verilirse Türkiye’de de büyük işler yapmaya hazırım”
ABD’deki çalışan Türklerin büyük çoğunluğunun maddiyat, çalışma ortamından ve düzenden dolayı 
ABD’yi tercih ettiklerini biliyorum. Fakat ben daha farklı düşünüyorum. Demek istediğim eğer 
fırsat verilirse Türkiye’de de iş yapmaya hazırım. ABD’de öğrendiklerimi öğretir, çalışma düzenini 
aşılarım. Bizim insanımız aslında çok zeki sadece yol göstermek gerekiyor. Her zaman her konuda 
başarının yolu duygusal ve teknik strateji belirlenmesi, konuya yaklaşım, değerlendirme, düzenli 
çalışmadan ve disiplinden geçiyor. Belli bir standart yaratılması ve herkesin bu standardı takip 
etmesi. Netice itibariyle “Ne kadar akıllı çalışanınız varsa o kadar başarılı olursunuz değil ne kadar 
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akıllı standartlar yaratmışsanız o kadar başarılı 
olursunuz.” 

“Beyin göçünü engellemek, Türkiye için 
iddialı bir durum”
Beyin göçünü engellemek gerçekten Türkiye için 
iddialı bir durum oluştursa bile, bence bunun 
tek yolu beyin göçünü yaratan beyinler için 
gerekli ortamı yaratarak Türkiye’ye geri dönüş 
yaptırılması. Onların tecrübe ve birikimlerini 
kullanıp aynı ortamların Türkiye’de sağlanması… 
Bunu en azından Amerikan şirketlerinde şirket 
yönetimi ile iç içe çalışıp tecrübe edinmiş 
beyinleri geri getirerek başlatmak beyin göçünü 
yavaşlatır. 

Bir hayali gerçekleştirdi
2001 yılında Florida’da uluslararası DAGGER 
şirketinde teknik yönetici olarak işe başladım ve 
ayrıca marketing sorumlularından biri oldum. 
Kısa bir süre sonra Florida State Üniversitesi’ne 
kaydımı yaptırdım. Hem okulu hem işi aynı anda 

götürmeye başladım. 2003 yılının sonlarında 
şirket ortaklarının anlaşmazlığı yüzünden şirket 
farklı şekilde parçalara ayrılarak satıldı. 
Ekonominin daha canlı olduğu güneye göç ettim. 
İki haftayı bulmamıştı ki RGF adında bir şirkette 
Ar-Ge departmanında işe başladım. Şirket 
tarihinin en iddialı projesini Reflective Electro 
Magnetic Energy kısa adı ile REME’yi bana verdi. 
Her şey, REME, başkan yardımcısının bana 
gelip “Yunus böyle bir şey yapmak istiyoruz ama 
bilmiyoruz bu mümkün mü?” demesi ile başladı. 
Bunları söylerken pek umutlu değildi ama 
bir hayali gerçekleştirmek istiyordu Neticede 
REME’yi 2006 yılında yapmayı başardım.
 
İcadın yapıldığı sıralar NASA’nın (National 
Aeronautics and Space Administration-Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi) da bu konuda 
çalışmaları vardı ve uzay gemilerinde negatif 
iyonları kullanıyorlardı. Benim yaptığım sistem 
daha gelişmişti ve bu sistemle havadaki gaz 
ve kokuların yüzde 85’i, mikro organizmaların 
yüzde 99’unu ve havadaki 0.3 makron 
boyutundaki partiküllerin yüzde 93’ünü yok 
etmek mümkün. Bu sistem sayesinde ev, iş yeri 
ve hastane gibi kapalı alanlardaki Domuz Gribi, 
Kuş Gribi, Candida, Norwalk, Listeria, MRSA, 
E.coli, Bacillius ve Strep gibi ölümcül olabilecek 
mikro organizmaların yüzde 99’undan daha 
fazlasını yok edilebilir.
2006 yılında Decolav isminde kendi 
pazarında büyük isim yapmış bir şirketten 
reddedemeyeceğim bir teklif gelince orada işe 
başladım. 
2010 yılında o zamanlar dalında dünya pazarının 
yüzde 60’ına sahip Q’Straint adında bir şirketten 
teklif gelince Ar-Ge ve Üretim Mühendisi olarak 
işe başladım. 

“Tekerlekli sandalye kullanan yaşlı ve 
engellilerin güvenliğini sağlıyoruz” 
Şirketim kamu ve özel ulaşım araçlarında 
tekerlekli sandalye kullanan yaşlı ve engellilerin 
yolcu güvenliğini sağlıyor (tekerlekli sandalye 
kullanıcısı kolayca sistemden ayrılıp aracı terk 
edebiliyor) ve mobilite sorunlarına çareler 
arıyor. Bu konuda devamlı olarak Ar-Ge 
çalışmalarında bulunuyor. Bugün, Q’Straint 
Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya, 
Asya, Orta Doğu ve Afrika’da 50’den fazla ülkede 

hizmet veren müşterileri temsilcilerinden oluşan 
bir ağ ile global bir şirket. 2012 yılında Sure-Lok 
adında rakip firmayı da bünyesine kattı ve dünya 
piyasasının yaklaşık yüzde 90’ına sahip hale 
geldi.
 
 “En iyi tekerlekli sandalye yerleştirme 
sistemi olan QLK-150’yi geliştirdim”
Yaklaşık üç yıl önce piyasadaki en iyi tekerlekli 
sandalye yerleştirme sistemi olan QLK-150’yi 
geliştirdim. Bu sistem sayesinde bağımsız 
olarak tekerlekli sandalye kullanıcısı bir nokta 
sistemi ile kendi kendini hiç kimseye ihtiyacı 
olmadan kilitleyip ayırabiliyor. 

En çok kullanılan ürün retractor dediğimiz 
tamamen mekanik sistemdir. Geliştirdiğim 
retractor şirketin en önemli ürünü (1 cm 
boyutunu arttırarak gücünü ikiye katladığım). 
Şu anda dünyanın en güçlü retractoru olarak 
geçiyor. Şubat’ta (2014) piyasaya sunulacak.  

“Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları sayılı”
ABD’den bakıldığında Türkiye’de Ar-Ge 
çalışmaları sayılı ve limitli görünüyor. Eskiye 
nazaran Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları daha hız 
kazanmış olmakla beraber Türkiye belli başlı 
başarılara da imza atmayı başarmış. Türkiye 
genç nüfusu eğitip yönlendirerek dünyada 
önemli bir konuma sahip olma şansına sahip. 
Ar-Ge’nin geliştirilmesi için geniş kapsamda 

konsept çalışmaları yapılmalıdır. Önce bir 
hayal ile işe başlanıp bunu konsept çalışmaları 
izlemeli, tasarımlar ve testlerle gerçeğe 
dönüştürülmelidir. Ar-Ge yapmak isteyenlere 
fonlar daha kolayca sağlanıp, şirketlere ve 
kişilere prosedürler basitleştirilirse teşvik 
olur diye düşünüyorum. Sonuç da ithalat 
yavaşlayacak, ihracat artacak ve oluşturulan 
teknoloji ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

“Türkiye’de yenilikçi bir iş kurabilmem 
için devlet veya girişimci desteğine 
ihtiyacım var”
Türkiye’de yenilikçi bir iş kurmayı ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak için hayal 
edebilirim. Bunun için ihtiyaçlar bellidir. Devlet 
desteği ve/veya girişimci iş adamlarından 
maddi ve manevi destek almak yeterli olacaktır. 
Türkiye’de yapılacak işlere sınır tanımamak 
lazım. Her fikri değerlendirip girişimlere 
başlamak ne kadar erken olursa o kadar da 
getirisi çok olacaktır. Türkiye’nin her konuda 
büyük iş gücü ve potansiyeli var, yeter ki 
girişimci zihniyet yaygınlaşarak büyüsün.

Amerika’da birçok dalda çeşitli patentlerim 
bulunmaktadır. Benim temennim Türk 
insanının var olan potansiyelini hep beraber 
ortaya çıkarmak ve tarihe yarattığı teknoloji 
ile geçmesidir ki biz Türkler bunu yapabilecek 
kapasitedeyiz. 
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