
 

        

!
Adı    _____________________________________________________ 

Soyadı   _____________________________________________________ 

T.C. Kimlik No _____________________________________________________ 

!
NÜFUS BİLGİLERİ  

!
İLETİŞİM BİLGİLERİ  

MESLEKİ BİLGİLER  

Anne Adı  ____________________ 

Baba Adı  ____________________ 

Doğum Yeri  ____________________ 

Doğum Tarihi ____________________

Nüfusa Kayıtlı Olduğu  

İl – İlçe                    ______________________________ 

Mahalle / Köy ______________________________ 

Cilt / Aile / Sıra No ______________________________

İkametgah Adresi _______________________________________________________________________ 

Cep Telefonu ________________________________________________________________________ 

E-Posta Adresi _______________________________________________________________________ 

Meslek Ünvanı _______________________________________________________________________ 

Mezun Olduğu Okul_______________________________________________________________________ 

İşyeri Adı  _______________________________________________________________________ 

PAD ÜYELİK FORMU 
PEYZAJ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

!!
[Fotoğraf]



!

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI [Gönüllülük Gösterebileceklerinizi Lütfen İşaretleyiniz] !
□ Kent Çalışmaları 

□ Doğa Koruma 

□ Kongre ve Konferanslar 

□ Politika Eğitim 

□ Yayın 

□ Uluslararası sözleşmeler 

□ Finans ve organizasyon 



ÇALIŞMA KONULARI [İlgili Olduğunuz Konuları Lütfen İşaretleyiniz] 

!

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, derneğe üye olmama bir engel olmadığını ve tüzük 
hükümlerini kabul ettiğimi beyan ederim.  !

Tarih /  İmza         Ad Soyad 

!!!

□ Doğal peyzaj 
□ Kültürel peyzaj 
□ Peyzaj planlama 
□ Kırsal peyzaj planlama 
□ Korunan alanlar 
□ Korunması gerekli alanlar 
□ Peyzaj ekolojisi 
□ Peyzaj kalitesi 
□ Peyzaj değerlendirme yöntemleri 
□ Peyzaj karakter analizi 
□ Ekolojik risk analizi 
□ Ekolojik etki değerlendirme 
□ Biyotop haritaları 
□ Vejetasyon analizi 
□ Ekolojik modellemeler  
□ Kentsel peyzaj planlama 
□ Kentsel alanlar 
□ Yarı kentsel alanlar 
□ Kentsel erişilebilirlik 
□ Kentsel dönüşüm ve yenileme 
□ Kentsel tasarım 
□ Peyzaj tasarımı 
□ Kentsel açık ve yeşil alanlar 
□ Kent imgesi 
□ Peyzaj algısı 
□ Tasarım felsefesi 
□ Tasarım teorileri 
□ Peyzaj felsefesi

□ Peyzaj onarımı 
□ Peyzaj yönetimi 
□ Tarihi ve arkeolojik alanlar 
□ Tarım alanları 
□ Havza yönetimi 
□ Kıyı alanları yönetimi 
□ Sulak alanlar 
□ Su yönetimi 
□ Doğal kaynak yönetimi  
□ Orman yönetimi 
□ Çevre sorunları 
□ Endüstri alanları 
□ Kırsal alanlar 
□ Doğal bitki örtüsü 
□ Bitkisel materyal 
□ Peyzaj tarihi, peyzaj arkeolojisi   
□ Peyzaj sosyolojisi, peyzaj antropolojisi 
□ Uluslararası sözleşmeler 
□ Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Etki 

Değerlendirmesi 
□ Yapı ve yerleşmeler sürecinde peyzaj yapısı 
□ Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri  
□ Doğa koruma ve ekoloji araştırmaları 
□ Peyzaj mimarlığıyla etkileşim içinde olan 

mimarlık, sosyoloji, biyoloji, jeoloji, coğrafya, 

kent ve bölge planlama, orman mühendisliği, 

ziraat mühendisliği ve benzeri mesleklerin ilgili 

alt disiplinler



Ek.1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
Ek.2 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
Ek.3 – Üyelik Ücreti Ödendi Dekontu


