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Renk çeşitleri: 

 

Siyah: 

 

  
 

 

İki cinsiyette de yeşil parıltılı siyah, alt yumuşak tüyler gri ile siyah arası. 

 

Ayak rengi mavimsi siyah ile siyah arası. 

 

Ciddi kusurlar:  

 

Kanat teleklerinde çok pigment eksikliği; beyaz boğaz veya tepe tüyleri; güçlü mor 

parıltı veya kahverengi oluşum.  

 

Mavi: 

 

  



Eşit dağılımlı, orta bir mavi renk, az çok belirgin oya desenli. Horozun takı tüyleri 

koyu maviden kadife siyaha kadar. Tavukta boyun tüyleri daha koyu renkte. Kuyruk, 

göğüs rengi ile aynı, tüylerde hafif siyah serpintilere izin verilir.  

 

Ciddi kusurlar:  

 

Lekeli, kurumlu veya fazla açık mavi; kahverengimsi boyun veya eyer tüyleri; beyaz 

alt yumuşak tüyler; pigment eksikliği. 

 

Gümüş kara benekli: 

 

  
 

 

HOROZ: Ana renk saf gümüş beyaz. Kafa, tepe, yele, eyer ve sırt tüyleri mümkün 

mertebe simsiyah, tüy uçları az belirgin. Göğüs, kanat örtü tüyleri ve bağlantıların tüy 

uçları, oval, dairesel olmayan siyah beneklidir. Kanat telekleri beyaz, uçları siyah 

benekli.  Kol teleklerinin iç kısmı az çok siyah ile karışmış. Kuyruk beyaz, ana kuyruk 

telekleri ve orak teleklerinin uçları siyah benekli. Karın ve kuyruk arka kısmı koyu gri. 

TAVUK: Ana renk saf gümüş beyaz. Kafa gümüş beyaz, tepe tüyleri gümüş beyaz 

kenarlıklı, siyah. Boyun tüyleri gümüş beyaz, uçları siyah benek desenli. Göğüs ve 

vücut tüy uçları oval, dairesel olmayan siyah beneklidir. Kanat telekleri horozdaki 

gibi. Kuyruk gümüş beyaz, telek uçları siyah benekli. Karın ve kuyuk arka kısmı koyu 

gri. Alt yumuşak tüyler hem horoz hem de tavukta gri. 

 

Ciddi kusurlar:   

 

Ana renkt sarı oluşumlar; birleşen, kaba şekilli benekler; beneklerin kenarları keskin 

sınırlandırılmamış. tüylerde güçlü yosun oluşumu; tüy uçlarının beneklerinin önünde 

kenarlık olması.  

 

 



Altın kara benekli: 

 

  
 

 

HOROZ: Ana renk altın kızıl. Kafa, tepe, yele, eyer ve sırt tüyleri mümkün mertebe 

simsiyah, tüy uçları az belirgin. Göğüs, kanat örtü tüyleri ve bağlantıların tüy uçları, 

oval, dairesel olmayan siyah beneklidir. Kanat telekleri altın kahverengi, uçları siyah 

benekli.  Kol teleklerinin iç kısmı az çok siyah ile karışmış. Kuyruk mümkün mertebe 

kahverengi, teleklerinin uçları siyah benekli, kuyrukta az siyah oluşumlara izin verilir; 

Karın ve kuyuk arka kısmı, siyah oluşumlu, kahverengi. 

 

TAVUK: Ana renk altın kahverengi. Kafa altın kahverengi, tepe tüyleri, altın 

kahverengi kenarlıklı, siyah. Boyun tüyleri altın kahverengi, uçları siyah benek 

desenli. Göğüs ve vücut tüy uçları oval, dairesel olmayan siyah beneklidir. Kanat 

telekleri horozdaki gibi. Kuyruk teleklerinin uçları siyah benekli. Karın ve kuyuk arka 

kısmı kahverengi gri. Alt yumuşak tüyler hem horoz hem de tavukta gri. 

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla açık, lekeli veya çok eşit olmayan ana renk; birleşen, kaba şekilli benekler; 

beneklerin kenarları keskin sınırlandırılmamış; tüylerde güçlü yosun oluşumu; tüy 

uçlarının beneklerinin önünde kenarlık olması; güçlü pigment eksikliği.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turunç beyaz benekli: 

 

  
 

 

HOROZ: Ana renk deri sarısı (taba rengi), takı tüyleri biraz daha yoğun renk 

tonunda. Tepe, yele, eyer ve sırt tüyleri mümkün mertebe saf beyaz, az belirgin uç 

desenli. Göğüs, kanat örtü tüyleri ve bağlantıların tüy uçları, oval, dairesel olmayan,  

beyaz beneklidir. Kanat telekleri taba rengi, uçları beyaz  benekli. Kol teleklerinin iç 

kısmı az çok beyaz karışmış. Kuyruk mümkün mertebe taba rengi, teleklerinin uçları 

beyaz benekli, beyaz- taba rengine kuruğa izin verilir. Karın ve kuyuk arka kısmı, 

krem rengi. 

 

TAVUK: Ana renk deri sarısı (taba rengi), boyun tüyleri biraz daha yoğun renk 

tonunda. Kafa açık taba rengi. Tepe tüyleri beyaz  kenarlıklı, taba rengi ama krem 

renge izin verilir. Boyun tüyleri taba rengi, uçları beyaz  benek desenli. Göğüs ve 

vücut tüy uçları, oval, dairesel olmayan, beyaz  benekli. Kanat telekleri horozdaki 

gibi. Kuyruk taba rengi, uçları beyaz benekli. Karın ve kuyruk arka kısmı krem rengi. 

Alt yumuşak tüyler hem horoz hem de tavukta krem rengi. 

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla açık, fazla kızıl veya çok eşit olmayan ana renk; birleşen, kaba şekilli benekler; 

beneklerin kenarları keskin sınırlandırılmamış; tüy uçlarının beneklerinin önünde 

kenarlık olması; güçlü pigment eksikliği.  

 

 

 

 

 

 



Limon kara benekli: 

 

 
 

 

HOROZ: Ana renk soluk limon sarısı. Tepe, yele, eyer ve sırt tüyleri mümkün 

mertebe saf siyah, az belirgin uç desenli. Yele ve eyer tüyleri biraz yoğun renkli. 

Göğüs, kanat örtü tüyleri ve bağlantıların tüy uçları, oval, dairesel olmayan, siyah 

benekli. Kanat telekleri limon sarısı, uçları siyah benekli. Kol teleklerinin iç kısmı az 

çok siyah ile karışmış. Kuyruk mümkün mertebe limon sarısı, teleklerinin uçları siyah 

benekli, kuyruk teleklerinde siyah oluşumlara izin verilir. Karın ve kuyuk arka kısmı 

koyu gri. 

 

TAVUK: Ana renk soluk limon sarısı. Kafa limon sarısı. Tepe tüyleri limon renkli  

kenarlıklı, siyah. Boyun tüyleri limon sarısı, uçları siyah benek desenli. Göğüs ve 

vücut tüy uçları, oval, dairesel olmayan, siyah beneklidir. Kanat telekleri horozdaki 

gibi. Kuyruk teleklerinin uçları siyah benekli. Karın ve kuyuk arka kısmı gri 

kahverengi.  Alt yumuşak tüyler hem horoz hem de tavukta gri. 

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla açık, fazla koyu, lekeli veya çok eşit olmayan ana renk; birleşen, kaba şekilli 

benekler; beneklerin kenarları keskin sınırlandırılmamaış; çok güçlü yosun 

oluşumları; tüy uçlarının beneklerinin önünde kenarlık olması . 

 

 

 

 

 

 

 

 


