
Cüce Hollanda Tepeli Tavuğu      Renklerin Standardı      08.11.2022 
 

Renk Çeşitleri: 
 
Not: Tüm renk çeşitleri kıvırcık tüylülerde de tanınır. 
 

Siyah, beyaz tepeli : 
 
Yeşil parıltılıklı siyah ve tepe tüyleri beyaz; ayak rengi siyah ile koyu kayrak taşı mavisi arası. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
Parıltısız tüyler; Vücut tüylerinde beyazlık; Tepe tüylerinde farklı renkli tüyler; tepe tüylerinde 
güçlü sarı oluşumlar. 
 

Beyaz, beyaz tepeli: 
 
Saf beyaz, sarı oluşumlar olmamalı. Ayak rengi açık kayrak taşı mavisi; ten rengine şimdilik 
izin verilir. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
Güçlü sarı oluşumlar; renkli tüyler. 
 

Mavi oyalı, beyaz tepeli: 
 
Eşit dağılımlı çelik veya arduvaz mavisi, tüylerin kenarlarıı koyu renk oya desenli. Horozun yele ve 
eyer tüyleri siyahımsı mavi. Tepe tüyleri beyaz; Ayak rengi koyu kayrak taşı mavisi. 
 
Ciddi Kusurlar: 
 
Vücut tüylerinin aşırı düzensiz, çok koyu veya çok açık renkli olması; tüylerde kırmızı veya 
sarı renk tonları; Tepe tüyleri dışındaki beyaz tüyler; tepe tüylerinde renkli tüyler. 
 

Sarı, Beyaz tepeli: 
 
Eşit dağılımlı doygun altın sarısı üst renk. Horozda biraz daha doygun kanat örtü tüylerine 
izin verilir. Kuyruktaki siyah birikintilere her iki cinsiyette de izin verilir. Alt yumuşak tüyleri ve  
tüy sapları sarı. Tepe tüyleri beyaz. Ayak rengi açık kayrak taşı mavisi, ten rengine şimdilik 
izin verilir. 
 
Ciddi Kusurlar: 
 
Vücut tüylerinin aşırı düzensiz, çok kırmızımsı, kahverengimsi veya çok açık rengi; tepe 
tüylerinde  renkli tüyler; güçlü pigment eksikliği. 
 

 
Boz, Beyaz tepeli 
 
HOROZ: 
Ana renk zengin çikolata kahverengi. Yele ve eyer yanı sıra kanat örtü tüyleri biraz ipeksi 
parlaklık ile çok daha koyu. Göğüs, dar, biraz daha belirgin tüy kenarlı. El telekleri ana 
renkten daha açık renkli. Alt yumuşak tüyleri gri-kahverengi. 



 
TAVUK:  
Ana renkeşit dağılımlı zengin çikolata kahverengi. Vücut tüylerinde dar, biraz daha yoğun tüy 
kenarlı. Boyun tüyleri daha koyu görünür. El telekleri ana renkten daha açık renkli. Alt 
yumuşak tüyler gri kahverengi. Ayaklar kayrak taşı grisi. 
 
Ciddi kusurlar: 
 
Ciddi derecede düzensiz veya lekeli ana renk; çok açık ana rek; horozun yele ve eyer 
tüylerinde çok siyahımsı renk veya parlaklık; yele ve eyer tüylerinde gri merkez çizgisi. 
 

Guguk rengi, Beyaz tepeli: 
 
Her tüy, birden çok değişimli olarak, siyah ve açık mavi-gri rengi ile hafif kavisli yatay şeritli. 
Horozda eşit genişlikte, tavukta siyah tüy kısımları açık renk olanlardan biraz daha geniştir. 
Desen net ancak keskin bir şekilde sınırlandırılmamıştır. Alt yumuşak tüyler desenli olmalı. 
Tepe tüyleri beyaz.  
Ayak rengi ten renginden hafif açık griye doğru, tek tük koyu pullara izin verilir. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
Çok bulanık guguk desen; kahverengi veya sarı oluşumlar;  pigment eksikliği. 
 

Siyah karyağdı, Beyaz tepeli: 
 
Ana renk yeşil parıltılı siyah, tüy uçları beyaz. Tavuk mümkün olduğunca eşit dağımlı 
desenli. Horoz ve genç hayvanlarda siyah renk baskındır. Hayvanlar yaşlanınca beyaz 
desen çoğalır. Tepe tüyleri beyaz. Ayaklar, ten rengi, kısmen koyu renkli pullu. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
Paslı veya mat siyah tüy rengi 
 
HOROZ: 
Kanatlarda, ana ve yan kuyruk teleklerinde çok beyazlık. 
 
TAVUK:  
Çok kaba veya çok az desen. 
 
 
 

Haki, Beyaz tepeli: 
 
Ana renk mümkün olduğunca eşit dağılımlı düz, grimsi, çok açık bejdir, aynı zamanda horoz 
takı tüylerinde, sırtta ve kanat örtülerinde de daha yoğun bir şekilde bej renklidir. Ayak rengi 
açık kayrak mavisi 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Çok düzensiz ana renk; fazla açık veya çok koyu  ana renk; tek tük gri veya kahverengi 
tüyler; horozda çok lekeli omuzlar ve kanat örtüleri; tüylerde beyazlık. 
 
 

 



Beyaz, Siyah tepeli: 
 
HOROZ: Vücut tüyleri beyaz, alt yumuşak tüyler koyu gri. Tepe tüyleri ve boynun üst kısmı 
siyah. Tüylerin son üçte bir bölümün beyaz olmasına izin verilir. Boynun üst kısmıdaki siyah 
renk boynun alt kısmına doğru azalır. Göğüste hafif siyahımsı yarım ay şeklinde oya desenli. 
Kanatlar ve kuyruk beyaz 
 
TAVUK: Vücut tüyleri beyaz, alt yumuşak tüyler koyu gri. Dışardan hafif görünen siyah 
oluşumlara izin verilir. Tepe tüyleri siyah. Boynun üst kısmı siyah, tüylerin son üçte bir 
bölümün beyaz olmasına izin verilir. Boynun üst kısmıdaki siyah renk boyun alt kısmına 
doğru azalır. Kanatlar ve kuyruk beyaz. Ayak rengi açık gri mavi. 
 
Ciddi kusurlar: 
 
Güçlü sarı oluşum; vücüt tüylerinde çok fazla siyah birikinti; tepe tüylerinde ve yelede 
kahverengi renk. 
 
 
 
EE Irk standartları kitabında olmayan, ama EE’de kabul edilen diğer renk çeşitleri:  
 
 
Kırmızı, Beyaz tepeli 
Mavi beyaz karyağdı, Beyaz tepeli 
Dun karyağdı, Beyaz tepeli 
 
Ayrıca tek renkli, yani tepe tüyleri vücut tüyleri ile aynı renk olan çeşitleri: 
 
Mavi oyalı 
Guguk rengi 
Siyah 
Siyah karyağdı  
 


