
EE: Sultanhühner                      29.03.2019                  TR: Sultan Tavuğu 

 

 
 

 

Menşei: Muhtemelen doğu Avrupa 

 

Genel görünüm:  

büyük ve cüce ırklar arasında orta büyüklükte, kısa, derin gövdeli köy tavuğu tipinde; 

duruşu neredeyse orta yükseklikte; bol tüylü; yuvarlak tepe tüyleri, sakal ve bacak 

tüyleri bol; 5 parmağı var. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: oldukça kısa, geniş, derin, yatay taşınır. 

 

Boyun: kısa; sağlam; taşınması biraz geriye doğru; boyun yelesi bol ve uzun. 

 

Sırt: geniş; oldukça kısa; kuyruğa doğru hafif bir şekilde yükseliyor. 

 

Omuzlar: yapışık , geniş. 

 

Kanatlar: orta uzunlukta , taşınması biraz serbest. 

 

Eyer: geniş , yoğun ve uzun tüylü. 

 

Tavuk, beyaz Horoz, beyaz 
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Kuyruk: yoğun ve geniş; oldukça yüksek taşınır; ana orak tüyleri geniş ve kılıç 

şeklinde yuvarlak, yan orak tüyleri daha çok kavisli. 

 

Göğüs: geniş, dolgun, öne doğru taşınır. 

 

Karın: dolgun ve geniş. 

 

Kafa: kısa; kafatasında bir tümsek yuvarlak tepe tüylerinin temelini oluşturur 

 

Yüz: kücük. 

 

İbik: küçük boynuz ibik; mümkünse iki tarafı eşit “V” şeklinde; 

 

Sakal: küçük 

 

Kulak lobları: küçük; çene sakalı altında saklı; rengi önemsiz 

 

Gözler:  kızıl kahverengi 

 

Gaga: kısa; çok kavisli; burun delikleri büyük 

 

Sakal tüyleri: biraz kaba tüylü top sakal ve yuvarlak yanak sakalı 

 

Tepe tüyleri: yuvarlak; yoğun; çoğunlukla başın tepesinde biraz ayrılmış, ancak 

görünüşü engellememeli. 

 

Uyluklar: arası geniş; kısa; yoğun tüylü; uzun ve yumuşak kılıç tüyleri 

 

Ayaklar: kısa-orta uzunlukta, dış tarafında yoğun tüylenme; mavi; ten rengi de kabul 

edilir; 

 

Parmaklar: 5 parmak; iyice aralıklı; dış ve orta parmaklar tüylü 

 

Tüyler:  çok bol; alt tüyleri yoğun; hafif yastık oluşumu;  

 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 

 

Horoza nazaran gövdesi daha derin ve alçak duruşlu; göğüs dolgun, geniş ve 

taşınması alçak; arka kısmı bol yumuşak tüylü, eyer belirgin bir şekilde tüylü; ibik ve 

sakal çok küçük; bol ve yuvarlak tepe tüyleri ortadan çok az ayrılmış; gözlerin görüşü 

açık; 

 

Ciddi kusurlar:  

 



kaba yapı veya aşırı köşeli beden şekli; fazla yüksek duruş; az gelişmiş ya da eğimli 

tepe tüyleri; ayak tüylerinin eksik olması ve kılıç tüylerinin oluşmaması; beşinci 

parmağın eksikliği; mavi deri; sarkık kaş; kısıtlı görünüş 

 

Ağırlık: Horoz 1.5kg – 2.0 kg , Tavuk  1.0 kg – 1.5 kg 

 

Yumurta verimi: 70 

 

Kuluçka yumurtası en az ağırlık:  53 gram 

 

Yumurta rengi: beyaz 

 

Bilezik boyu: Horoz: 18mm  Tavuk: 16mm 

 


