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1967 yılında Sakarya ilinin Alifuatpaşa kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Alifuatpaşa’da okudu. Lise
eğitimini ilçesindeki Geyve Lisesi’nin matematik bölümünde tamamladı (1984). 1988 yılında İstanbul
Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında, özel
sektörde şantiye şefliği, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi programında yüksek lisans yaptı. İÜ
Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim dalına araştırma görevlisi olarak girdi (1990). Doktora ve ikinci
iktisat lisans eğitimine ek olarak, 1993-1994 yılları arasında Orman Mühendisleri Odası, Marmara Şubesi
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi, İÜ Orman Fakültesi Araştırma Görevlileri Birliği kurucu başkanlığı görevlerini
yürüttü. 1996 yılında İÜ İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden mezun oldu. Simülasyon tekniğini kullandığı bir tez
ile 1997 yılında İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık Ekonomisi programında Doktor oldu.
1998 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2012’de profesör kadrolarına atandı. FAO ve
Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies isimli kurumların proje yönetimi, doğal kaynak
ekonomisi ve planlaması içerikli kurslarına katıldı. Yurt dışında gerçekleşen en uzun süreli akademik çalışması,
2013 yılında Georgia Üniversitesi, Warnell School of Forestry and Natural Resource’da üç ay ile sınırlı kaldı.
Akademik yaşamında, lisans düzeyinde Ekonomi, Pazarlama, Yatırım Planlaması ve Proje Yönetimi zorunlu
dersleri yanında, seçimlik dersler verdi. Üretim planlaması, Pazarlama araştırmaları, Kar amaçsız pazarlama
konularını ormancılık alanına uyarlayan lisansüstü dersler açtı. Kamu kurumlarının yurt dışı kaynaklı
projelerinde kamu kurum danışmanlığı, sektör uzmanlığı görevleri yaptı. Mesleki şuralarda grup başkanlıkları,
pek çok kalkınma planı hazırlama süreçlerinde özel ihtisas komisyonu üyelikleri yaptı. X. Kalkınma Planı
Sürdürülebilir Orman Yönetimi özel ihtisas komisyonu raportörlüğünü üstlendi. Kamu ve sivil kurumların
araştırma master planı, stratejik yönetim planı hazırlama çalışmalarına gönüllü danışmanlık yaptı. Fakültesi’nin
Avrupa Orman Enstitüsü’ne (European Forest Institute, EFI) üyeliği ile Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri
Mühendisliği Programlarının MÜDEK kapsamında akredite edilebilirliğini sağlama sürecinde kolaylaştırıcılık
rolünü üstlendi, ilk temsilci ve değerlendiricilerinden oldu. Hakemli bir dergide, fakülte eğitim programını
eleştiren makale yayınladığı için, mahkeme kararıyla hukuksuzluğu kanıtlanmış soruşturmalara maruz bırakıldı.
Araştırma projeleri, akademik faaliyetleri ve yayınları hakkında https://avesis.istanbulc.edu.tr/kenanok
ve https://www.researchgate.net/profile/Kenan_Ok sayfalarında ayrıntılı bilgi bulunan Kenan Ok, evli ve bir kız
çocuk babası olup, İngilizce okur-yazardır.
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