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Yönetim konusunda tahsilini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı.
Bunu takiben Türk Eğitim Vakfı yurtdışı bursu kazanarak A.B.D.’de, “Yönetim ve Organizasyon”
konusunda Master of Science derecesini aldı. 1973 yılında Türk Sevk ve İdare Derneği’ne girdi.
İngiltere’de “Yönetici Eğiticilerinin Eğitimi” ve “Temel Müşavirlik” kurslarını tamamlayarak yönetim müşaviri
ve uzmanı olarak çalışmaya başladı.
1977 yılında Sevk ve idare A.Ş.’ nin kurucuları arasında yer aldı ve Genel Müdürlük görevini Yönetim
Geliştirme Merkezi’ni kurduğu 1983 yılına kadar yürüttü. Kuruluşundan bu yana YGM’ nin Yönetim Kurulu
Başkanıdır. Konusunda A.B.D. ve dünyanın önde gelen kuruluşlarından The Ken Blanchard Companies®
(KBC®), SAI, IMA ve MarketSmarter’ın Türkiye temsilcisidir
Mehmet Özcan, kurduğu müşavirlik ekibi ile birlikte; 2000 yılına kadar 2000’in üzerinde seminer ve
konferans vermiş, 100’ün üzerinde işletmede yönetim sistemleri kurmuş ve zarar etmekte veya iflas
etmekte olan birçok işletmenin kâra geçmesini sağlamıştır.
1980 yılında Türkiye’de Japon Tekniği “Quality Control Circles’i (QCC) ilk defa uygulamaya başlamış,
1983 yılından bu yana çeşitli “Yönetim” ve “Hızlı ve Etkili Okuma” seminerleriyle müsteşarlar, holding
yöneticileri, genel müdürler, üniversite hocaları ve daha birçok kişiyi eğitmiş, birçok yönetim tekniğini
Türkiye’ye ilk getiren ve uygulayan müşavir olmuştur.
Çeşitli gazete ve dergilerde yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Dünya’nın en çok satılan ve okunan 5
kitaplık Bir Dakika Yöneticisi serisini, Geleceği Yönetmek, Şişman Şirket, İşletme Kahramanları
(Gung Ho!), Fanatik Müşteriler ve Kazanmanın Yolları’nı Türkçeleştirmiş, Kâr Yolu, Türkiye Nasıl
Kurtulur? adlı kitapları yayınlanmıştır.
Tüm ömrünü Türk İş Dünyasına olumlu katkı sunmaya, dolayısıyla, ülke kalkınmasına adamış olan
Mehmet ÖZCAN -ne yazık ki- artık aramızda değil... 2001 yılında kendisi aramızdan ayrılmıştır…
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