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Menşei: Asil temeli üzerine yetiştirilen saf İngiliz üretimi. 1882 de Almanya’ya 
getirilmiştir. Beyaz Malay, duruma göre Sarı Cochin ve Shamo kullanılarak daha 
sonra ABD beyaz ve sarı olarak yetiştirilmiştir.  

 
Önemi : Çok etli, etli hibrit üretimi için çok uygun, özellikle biraz yüksek duruşlu 
beyaz renkli olan.  
  
Genel Görünüm: Çok kilolu, çok geniş, neredeyse orta büyüklükte kaslı yapılı 
tavuk, çok geniş duruş; güçlü ayaklar; biraz dik duruş çok sert, parlak tüyler; 
kavgaya meyilli karakter. 

 
Irka Özgü Özellikler – Horoz:  

 
Gövde: çok kütleli ve geniş; çok dik duruşlu değil daha çok yatay duruşlu, 
arkaya doğru yumurta şeklide  sivrilen gövde yapısı. 
 
Boyun: orta uzun, güçlü; kısa yele tüyleri, omuzlara ulaşmamalı. 
  
Sırt: çok uzun değil; geniş ve düz 

 
Omuzlar: çok geniş ve öne çıkık. 
  
Kanatlar: kısa; yüksek taşınır; genellikle tüysüz bölgeleri gösterir şekilde; kanat 
tüyleri geniş ve sert, uçlara doğru sivri değil. 
 
Eyer: çok az eyer tüyleri. 
  

© Resimlerin telif hakkı Ahmet Eren'e aittir 

Tavuk, beyaz sülün 
kahverengisi 

Horoz, sülün kahverengisi 



Kuyruk: oldukça kısa; iyice bir arada; neredeyse dengede taşınır; kısa ana ve 
yan orak tüyleriyle örtülü (kırbaç kuyruk) 
  
Göğüs: çok geniş; derin; yanlardan yuvarlatılmış. 
  
Karın: yumurta şeklinde; yukarı çekik. 
 
Kafa: çok büyük değil ama göze batacak kadar 
küçükte değil; kısa; geniş; oldukça  kavisli biraz 
öne çıkık kaşlar. 
 
Yüz: tüysüz; bazen saç benzeri tüyler görünür. 
 
İbik: küçük, geniş ve alçak üç sıralı bezelye ibik. 
  
Sakal: küçük. 
 
Kulak lopları: küçük; kırmızı. 
  
Gözler: inci griden açık sarıya kadar; genç hayvanlarda 
turuncu sarıya izin verilir; öne çıkık göz çevresi. 
 
Gaga: güçlü ve geniş; oldukça kavisli; nispeten kısa; sarı renkte 
ve gaga sırtı hafif donuk. 
 
Uyluklar: orta uzunlukta; yuvarlak; güçlü; hafif çıkıntılı: önden bakılınca vücut 
genişliğince ayrık (bulldog benzeri). 
 
Ayaklar: orta uzundansa kısa; çok kalın ve yuvarlak; arka parmak çok aşağıda 
konumlu ve zemine yapışık; beyaz ve sarı renk çeşitlerinde biraz daha yüksek ve 
dar duruşa izin verilir. 
 
Parmaklar: düz ; parmaklar iyice aralıklı; güçlü kuvvetli pençeler. 
 
Tüyler: çok sert ve parlak; çok az yumuşak tüylü. Göğüste ve omuzlarda 
ayrıca arkada çoklukla tüysüz bölgeler vardır. 

 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk:  
 

    Cinsiyet dışında Horozla aynı; horoza göre daha küçük, kuyruk çok daha dar. 
  

Ciddi kusurlar: tüm şekil bozuklukları, özellikle az büyüklük ve kütle; dar duruş;  
dışa dönük topuk eklemi; dar omuzlar; uzun sırt; ince veya uzun ayaklar; çok 
güçlü gelişmiş ibik; uzun ve yumuşak tüyler.  
 
 
 
Ağırlık: Horoz 3.5 – 4.5  kg  Tavuk 2 – 3 kg 

Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 50 g 



Yumurta Rengi: kahverengimsi. 

Yumurta Verimi : 80 

Bilezik boyu: horoz 27,  tavuk 22 

 

 


