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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
“ULUSLARARASI HAYVAN KAYIT KOMİTESİ”, ICAR (International
Committee for Animal Recording) ÜYELİĞİNE KABUL EDİLDİ.
(3 Ekim 2015)

ICAR
AMAÇLAR
HEDEFLER
GÖREVLERİMİZ

?

ICAR NEDİR ?

AMAÇ VE HEDEFLERİ NELERDİR ?
1.
Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR), çiftlik hayvanlarının tanımlanması, kaydı ve genetik yönden değerlendirilmelerinin iyileştirilmesi amacıyla kurulan, dünya çapında
bir organizasyondur. ICAR, hayvan tanımlama, kayıt ve genetik değerlendirme için kurallar, standartlar ve kılavuzlar
geliştirir. ICAR, kar amacı olmayan uluslararası bir sivil toplum organizasyonudur.

HAK VE
GÖREVLERİMİZ NELERDİR ?
Ülkemiz ve Merkez Birliğimiz ICAR üyeliği ile birçok hak ve görevlere sahip bulunmaktadır. Bunlardan önemli olan bazıları şunlardır:
Uluslararası düzeyde tanınma ve uluslararası kurallara uygun
olarak hayvan kayıt ve tescilinin yapılması sağlanmaktadır.
Her ICAR üyesi, Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.
ICAR üyelerinin personeli iç kurallara uygun olarak “Alt Komite” ve “Çalışma Gruplarına” katılabilirler.
ICAR üyesi olan organizasyonlar, kuruluşun kurallarına uygun
olarak “ICAR Logosunu” kullanabilirler.
ICAR üyesi olan organizasyonlar her yıl faaliyetleri ve hayvan
sayıları hakkında, ICAR’a bilgi göndermek zorundadırlar.

ICAR'ın amacı, çiftlik hayvanlarında gelişim ve performans
kayıt faaliyetlerinin iyileştirilmesini ve değerlendirilmesini
teşvik etmektir. Bu hedefe, ekonomik öneme sahip özellikleri ölçmek için tanımların ve standartların oluşturulması yoluyla ulaşılmaktadır.

ICAR, hayvanların tanımlanması, ebeveyn tescili, perfor
manslarının kaydı ve değerlendirilmesi ve bulguların yayınlanması
için kurallar, standartlar ve belirli kılavuzlar
oluşturur.
ICAR, uluslararası kuruluşlar, kamu otoriteleri ve sanayi arasında hayvan performans kaydı ve değerlendirmesi ile ilgili
tüm faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliği için teşvikler
sağlamaktadır.
ICAR, hayvansal üretimin karlılığı üzerinde etkili olan, hayvanların kalitelerinin değerlendirilmesi ve belirli yönetim kodlarının oluşturulması amacıyla performans kayıt bulgularının kullanımını teşvik etmektedir.
ICAR, performans kayıt ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ile elde edilen sonuçları gösteren raporlar yayınlayarak, pratik düzeyde bulguların yorumlanmasını kolaylaştırır.
2. ICAR aynı zamanda makale yazımı, dergi ve kitap yayınlanması
ve dağıtımı, seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi ve seçilen
araştırmacı ve öğrencilere burs verilmesi gibi çalışmalar da yürütmektedir.

