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30 yıldan uzun zamandır jeopolitik, finans, altyapı yatırımları ve enerji konularında uluslararası alanda otorite olarak tanınan
Mehmet Öğütçü Avrupa, Orta Asya, Rusya, Ortadoğu ve Çin üzerinde coğrafi odaklanma ile ilgili önemli bir bilgi birikimine
ve kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. Yatırımcı ve işadamlığı kimliğinin yanı sıra Öğütçü, başbakan danışmanlığı, diplomat,
Ulusararası Enerji Ajansı (IEA) üst düzey yöneticiliği ve OECD yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.
Öğütçü pek çok çokuluslu kuruluşa ve yatırım danışmanlığı şirketine ticari büyüme ve uzun vadeli strateji uygulaması,
yükselen piyasa ekonomilerinde paydaş bağlantıları, özel sermaye yatırımları, enerji ve altyapı projeleri fonları hakkında üst
düzey stratejik danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Avrasya ve MENA bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri
hükümetleri ile enerji ve yatırım politikaları konularında çalışmalar yürütmektedir.
Halihazırda İngiltere’de stratejik yatırım ve politik danışma grubu olarak faaliyet gösteren Global Resources Coorperation
CEO’su olarak görev yapan Öğütçü, aynı zamanda Genel Energy plc. ve Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Su, Viking
Kağıt ve Dyo’da bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Bu görevlerinin yanı sıra Brüksel’deki Energy Charter Sekreteryası için,
kuruluşun dünyadaki stratejik hedeflerini geliştirmeye yardımcı olmak üzere “Özel Elçi” onursal görevini de üstlenmektedir.
Öğütçü ayrıca bölgenin iş, finans ve hükümet alanlarındaki önemli enerji temsilcilerini biraraya getiren Boğaziçi Enerji
Kulübü’ne de liderlik etmektedir.
2005-2011 yılları arasında, BG Grup’un Çin, MENA ve Orta Asya odağında olmak üzere dünya genelinde 28 ülkeyi kapsayan uluslararası hükümet ve kurumsal ilişkiler direktörlüğünü yürüten Öğütçü, 1994-2005 yılları arasında “dünyanın
enerji güvenliği gözlemcisi” olarak bilinen IEA’ve ayrıca “zenginler kulübü” olarak adlandırılan OECD’de Asya Pasifik ve
Latin Amerika için kapsamlı enerji güvenliği ve Güney Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya, Asya, MENA ve Afrika için
uluslararası yatırım programları yönetiminde 11 yıl üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.
İş Bankası Denetim Kurulu, Brüksel’deki Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü ve Başbakan Turgut Özal’ın danışmanlığı görevinlerini yürüten Örgütçü, daha sonra 1986-1994 yılları arasında Dış İşleri Bakanlığı tarafından Çin, Belçika ve Fransa’ya
diplomat olarak atanmıştır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, London School of Economics and Political Sciences’ta ve College
d’Europe’ta yüksek lisans eğitimini tamamlayan Öğütçü, University of Harvard’s Kennedy School of Government and
University of Dundee’de ders vermiştir.
Enerji, yatırım ve jeopolitik konuları üzerine yazmakta ve dersler vermekte olan Öğütçü, İngilizce, Fransızca ve Çince dillerini
konuşmakta ve birçok Orta Asya lehçesini anlamaktadır.

