
 

Cochin Renk Çeşitleri:                     08.07.2022                    TR Cochin 

 

1.Sarı: 

  
 

Doygun, parlak, yoğun  sarı. Alt yumuşak tüyler ve tüy sapları sarı. Tüy sapı sarı 

olduğundan, kuyruk ve kanat teleklerinde biraz bronz rengi kabul edilir.  

Gaga ve ayak rengi sarı.  

 

Ciddi kusurlar: Kanat teleklerinin veya tüy saplarının siyah olması. 

 

2. Siyah: 

  
 

Yeşil parıltılı doygun siyah. Horozlarda alt yumuşak tüylerinde gizlenmiş beyazlık 

istenir.   

Gaga rengi sarı ile koyu kemik rengi arası. Ayak rengi sarı yada en az söğüt yeşili.   



Ciddi kusurlar: 

Sarıdan başka bir ayak taban rengi. 

 

3. Beyaz 

  
 

Gümüş parıltılı, saf beyaz. 

Gaga ve ayak rengi sarı. 

Ciddi kusurlar: Fazla sarı tüyler. 

 

 

4. Mavi oyalı: 

  
 



Eşit dağılımlı oyasız mavi. Kuyruk yoğun mavi renkli.  Horozda kafa, yele, eyer ve 

kanat örtü tüyleri daha koyu kadife siyah kabul edilir. Alt yumuşak tüylerinde hafif 

beyazlık gerekli.  

Gaga rengi sarı ile koyu kemik rengi arası. Ayak rengi sarı yada en az söğüt yeşili.   

 

Ciddi kusurlar: 

Sarıdan başka bir ayak taban rengi; tüy renginde çok sapmalar. 

 

5. Guguk rengi 

  
 

 

Her tüy, birden çok değişimli siyah ve mavi gri renklerle, yatay şeritli (guguk desenli) 

Şeritler horozda eşit genişlikte, tavukta siyah koyu şeritler açık şeritlerden biraz daha 

geniştir. Desen çok belirgin sınırlandırılmamış ve alt yumuşak tüyler az desenlidir. 

Gaga rengi sarı ile koyu kemik rengi arası. Ayak rengi sarı, koyu oluşumlara izin 

verilir.   

 

Ciddi kusurlar: 

Horozda fazla koyu renk; horoz ve tavuğun tüylerinde kahverengi veya kızıl tonlar. 

Sarıdan başka bir ayak taban rengi. 

 

 

 

 

 



6. Keklik dantelli:  

  
 

HOROZ: Kafa kızıl kahverengi; yele ve eyer tüyleri altın kahverengi rengi ve siyah 

merkez çizgili. Tüylerin siyah merkez çizgisi üst kısımlarda tüy sapının yanlarında 

altın renkli kesintiye uğrar. Sırt ve omuzlar koyu kızıl kahverengi. Kol teleklerinin iç 

kısmı siyah, dış kısmı kahverengi. Geniş kanat bağlantıları yeşil parıltılı.  Göğüs, 

karın, uyluklar ve ayak tüyleri siyah ve her tüy dar kahvereng kenarlıklı. Kuyruk yeşil 

parıltılı siyah. Kuyruk örtü tüylerinde kahverengi kenarlara izin verilir. Alt yumuşak 

tüyler koyu gri. 

TAVUK:  Ana renk altın kahverengi.  Her tüy çoklu, koyu renkli, dar dantel desenli. 

Dantel deseni mümkün mertebe eşit aralıklı ve  tüylerin şeklini takip eder. Boyun 

tüyleri altın rengi ve geniş siyah merkez çizgili. Ana kuyruk telekleri siyah ve 

kahverengi alacalı. Ayak tüyleri kahverengi ve koyu desenli. 

Gaga rengi sarı ile kemik rengi arası.  

Ayak rengi sarı.  

 

Ciddi kusurlar: Tüy renginde çok sapmalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Siyah karyağdı 

 
 

 

Ana renk yeşil parıltılı siyah ve tüy uçları beyaz noktalı. Tavukta desen mümkün 

olduğunca eşit dağılımlıdır. Horozda ve genç hayvanlarda siyah renk hakim 

durumdadır. Beyaz desen yaşla beraber daha çok ortaya çıkar. 

Gaga rengi sarı ile koyu kemik rengi arası. Ayak rengi sarı yada en az söğüt yeşili.   

 

Ciddi kusurlar: Paslı veya mat siyah renk; horozda el telekleri, kol telekleri, ana 

kuyruk ve orak teleklerinin çok beyaz olması; tavukta fazla kaba, yada eksik desen.  

 

8. Gümüş siyah oyalı 

  
 

HOROZ: Kafa ve yele tüyleri saf gümüş beyaz, her tüy siyah merkez çizgili. Tüylerin 

siyah merkez çizgisi üst kısımlarda tüy sapının yanlarında gümüş desen rengi ile 

kesintiye uğrar. Tüylerin dış kenarları gümüş beyaz  oya süslemeli. Eyer tüyleri  yele  

tüyleri ile aynı. Göğüs gümüş beyaz, boğazından uyluklara kadar her tüy kenarı eşit 

genişlikte siyah oya desenli. Sırt ve kanat örtüleri gümüş beyaz, her tüy ok şeklinde 

siyah süslemeli. Bembeyaz sırt istenmez. Büyük kanat örtü tüyleri etrafı siyah oya 

desenli olmalı ve üç sıra (bağlantılar) oluşturmalı. Kol telekleri dışarıdan göründüğü 



kadarı ile beyaz ve siyah oya desenli. Kol teleklerinin iç kısmı siyah. El teleklerinin iç 

kısmı siyah ile  koyu gri arası ve dış kısmı beyaz. Uyluklarda tüyler mümkün olduğu 

kadar büyük, geniş ve kenarları siyah oya desenli. Kuyruk yeşil parıltılı siyah. Kuyruk 

altı tüyleri dışarıdan siyah görünür.  

TAVUK: Kafa ve boyun tüylerinde gövdedeki desen devam eder. İlave olarak tüyün 

kenarı gümüş beyaz oya desenli. Sırt, kanatlar, göğüs ve uylukta mümkün olduğu 

kadar geniş, yuvarlak gümüş beyaz tüylü ve eşit şekilde dar siyah oya desenli. 

Kanatlar horozdaki gibi. Ana kuyruk telekleri siyah.  Alt yumuşak tüyler siyah ile koyu 

gri arası. Kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür.  

 

Ayak ve gaga rengi sarı. 

 

Ciddi kusurlar: HOROZda: Fazla kurumlu, kirli üst renk (biraz sarılık  ciddi kusur 

değil); boyun veya yakanın fazla koyu olması; yele  veya eyer tüylerinin pas rengi 

olması; omuzlar, kanat örtüleri ve sırtın tek renk olması; oya desenin mat veya gri 

olması; kol teleklerinin kenarsız olması; kaba veya solgun oya desen; desenin çok dik 

veya yarım ay şeklinde olması; beyaz orak tüyleri; gri uyluklar; kuyruk altı tüylerinin 

açık renkli olması. 

TAVUKta: Siyah yaka; beyaz tüylerin yosunlu veya kırçıllı olması (en son büyük 

kuyruk örtüsü tüyleri hariç); fazla geniş, neşter şeklinde veya belirgin olmayan desen; 

kuyruk alt tüyleri açık renkli.  

 

9. Altın siyah oyalı: 

  
 

HOROZ: Kafa ve yele tüyleri altın rengi, her tüy siyah merkez çizgili. Tüylerin siyah 

merkez çizgisi üst kısımlarda tüy sapının yanlarında altın desen rengi ile kesintiye 

uğrar. Tüylerin dış kenarları altın  oya süslemeli . Eyer ve yele  tüyleri mümkün 

olduğunca aynı renkte.  Göğüs altın renkli, boğazından uyluklara kadar her tüy kenarı 

eşit genişlikte siyah oya desenli. Sırt ve kanat örtüleri altın renkli, her tüy ok şeklinde 

siyah süslemeli. Saf altın sırt istenmez. Büyük kanat örtü tüyleri etrafı siyah oya 



desenli olmalı ve üç sıra (bağlantılar) oluşturmalı. Kol telekleri dışarıdan göründüğü 

kadarı ile altın renkli ve siyah oya desenli. Kol telekleri iç kısmı siyah. El teleklerinin iç 

kısmı siyah ile koyu gri arası, dış kısmı altın renkli. Uyluklarda tüyler mümkün olduğu 

kadar büyük, geniş ve kenarları siyah oya desenli. Kuyruk yeşil parıltılı siyah. Alt 

yumuşak tüyler koyu renkli. Kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür.  

TAVUK: Kafa ve boyun tüylerinde gövde desen devam eder. İlave olarak her tüyün 

kenarı altın renkli oya desenli. Sırt, kanatlar, göğüs ve uylukta mümkün olduğu kadar 

geniş, yuvarlak altın tüylü ve eşit şekilde dar siyah oya desenli. Kanatlar horozdaki 

gibi. Ana kuyruk telekleri siyah. Kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür.  

 

Ayak ve gaga rengi sarı. 

 

Ciddi kusurlar: HOROZda: Fazla lekeli, kirli veya  kurumlu üst renk; yele tüyleri çok 

kurumlu; yele ve eyer tüylerinin birbirinden çok farklı renk tonunda olması; omuzlar, 

kanat örtüleri ve sırtın tek renk olması; oya desenin mat veya gri olması; kol 

teleklerinin kenarsız olması; kaba veya solgun oya desen; desenin çok dik veya 

yarım ay şeklinde olması; kuyruk altı tüylerinin açık renkli olması. 

TAVUKta: Solgun, çok lekeli veya eşit olmayan üst renk; siyah yaka; altın tüylerin 

yosunlu veya kırçıllı olması (en son büyük kuyruk örtü tüyleri hariç); fazla geniş, 

neşter şeklinde veya belirgin olmayan desen; kaba, dik yarım ay şeklinde oya veya 

tüy kenarında aşırı ön oya olması; kuyruk altı tüyleri açık renkli olması; her iki 

çinsiyette de pigment eksikliği.   

 

EE kitabında olmayan ama kabul edilen diğer renk çeşitleri: 

 

 

Sarı siyah kolombiya 

 

  
 

 

 



 

Sarı guguk desenli 

 

  
 

Lekeli 

 

  
 

Mavi keklik dantelli 


