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Yabani renk 

  
 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri kahverengi kızıl; her tüyün ortası siyah merkez 

çizgili, bu çizgi özellikle yelede tüy uçlarında kadar gidebilir. Omuzlar, sırt ve kanat 

örtüleri koyu kahverengi. El telekleri siyah, kahverengi dış kenarlıklı. Kol teleklerinin iç 

kısmı ve tüy uçu siyah, dış kısmı kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. 

Kanat bağlantıları ve kuyruk yeşil parıltılı doygun siyah. Göğüs, karın ve uyluklar 

siyah.  

TAVUK: Kafa koyu kahverengi. Boyun tüyleri siyah, tüy uçlarına kadar giden merkez 

çizgili ve dar altın kahverengi kenarlıklı. Gövde tüyleri kahverengi, siyah-yeşilimsi 

parıltılı yoğun kırçıl desenli. Her tüy dar siyah kenarlıklı ve altın kahverengi sinir 

desenli. Göğüs kestane kahverengisi. Uyluklar gri-kahverengi. Karın siyah-gri. 

Ciddi kusurlar: 

HOROZda: fazla açık renkli yele ve eyer tüyleri; fazla siyah renkli omuzlar, kanat 

örtüleri yada kanat üçgeni; göğüs, uyluklar ve kuyruk altı tüylerinin desenli olması. 

TAVUKta: gri gövde tüyleri; siyah kırçıl desenin fazla lekeli olması; tüylerin 

kenarlıklarının fazla geniş olması; tüylerin kenarlıklarının farklı renkte olması; boyun 

tüylerinde fazla geniş ve açık renkli kenarlıklar; sinir desenin açık renkli olmaması; 

açık göğüs rengi; HOROZ ve TAVUKta pigment eksikliği. 

 

 

 

 



Altın boyunlu: 

 

 

HOROZ: Kafa koyu altın rengi. Boyun ve eyer tüyleri koyu altın sarısı, her tüyün 

ortası siyah merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri altın kızıl. El telekleri siyah, 

dış kısmı kahverengi kenarlıklı. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı kahverengi 

ve kanat üçgenini oluşturur. Kanat bağlantı tüyleri ve kuyruk yeşil parıltılı siyah. 

Göğüs, karın, uyluklar ve kuyruk siyah.  

TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın sarısı, her tüyün ortası siyah merkez 

çizgili. Gövde tüyleri altın kahverengi, yoğun siyah kırçıllı ve açık renkli sinir desenli 

(tüy sapı açık renkli).  Göğüs somon ile pas kırmızısı arasında. Uyluklar, karın ve 

kuyruk gri kahverengi.  

Ciddi kusurlar: 

HOROZda: yele ve eyer tüylerinin açık veya saman rengi olması;  yeledeki merkez 

çizisinin eksik veya tüylerin uçuna kadar gitmesi; göğüs, karın ve uyluk tüylerinin çok 

desenli olması; kanat üçgeninde çok siyahlık olması. 

TAVUKta: boyun tüylerinin çok açık renkli olması; merkez çizgisinin kahverengi veya 

tüylerin ucuna kadar gitmesi; gövde tüylerinin fazla açık veya yeşilimsi olması; eksik 

sinir deseni (tüy sapının açık renkli olmaması); payet oluşumu; kırçıl desenin lekeli 

olması; göğsün fazla açık veya pas rengi olması; HOROZ ve TAVUKta pigment 

eksikliği.  

 

 

 

 

 

 



Turunç boyunlu 

  
HOROZ: Kafa turuncu renkli. Yele ve eyer tüyleri açık turuncu, her tüyün ortası koyu 

renk merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri koyu turuncu kızıl. El telekleri 

siyah, kahverengimsi-beyaz dış kenarlıklı; kol teleklerinin iç kısmı kahverengimsi-

siyah, dış kısmı sarımsı-beyaz ve kanat üçgenini oluşturur. Kanat bağlantı tüyleri ve 

kuyruk yeşil parıltılı siyah. Göğüs, karın ve uyluklar siyah. 

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri açık turuncu, her tüyün ortası koyu renk merkez çizgili. 

Gövde tüyleri açık kahverengi, siyah kırçıl desenli ve açık renkli sinir desenli. Göğüs 

somon rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk kahverengimsi-gri.  

Ciddi kusurlar:  

HOROZda: Fazla koyu, altın renkli yele ve eyer tüyleri; yeledeki merkez çizisinin 

eksik olması veya tüylerin uçuna kadar gitmesi; göğüs, karın ve uyluk tüylerinin çok 

desenli olması; kanat üçgeninde çok kahverengilik.  

TAVUKta: Fazla koyu boyun tüyleri; merkez çizgisinin tüy uçuna kadar gitmesi; fazla 

koyu veya açık gövde tüyleri; eksik sinir deseni; payet oluşumu; kırçıl desenin lekeli 

olması; göğsün fazla solgun veya pas rengi olması. HOROZ ve TAVUKta pigment 

eksikliği. 

Gümüş boyunlu 

  



HOROZ: Kafa gümüş beyaz. Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, her tüyün ortası 

siyah merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri gümüş beyaz. El telekleri siyah, 

dış kısmı beyaz kenarlıklı. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz ve kanat 

üçgenini oluşturur. Kanat bağlantı tüyleri ve kuyruk yeşil parıltılı siyah. Göğüs, karın 

ve uyluklar siyah.  

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri gümüş beyaz, her tüyün ortası siyah merkez çizgili. 

Gövde tüyleri gümüş gri, yoğun siyah kırçıllı ve tüy sapı açık renkli. Göğüs somon 

rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk gri.  

Ciddi kusurlar: 

HOROZda: omuzlar ve sırtta kahverengilik; güçlü sarı renk oluşumlar; yeledeki 

merkez çizisinin eksik veya tüylerin uçuna kadar gitmesi; göğüs, karın ve uyluk 

tüylerinin çok desenli olması.  

TAVUKta: Kafada kahverengi tüyler; merkez çizgisinin tüylerin ucuna kadar gitmesi; 

gövde tüylerinin çok pas rengi olması; tüy sapının açık renkli olmaması; payet 

oluşumu; kırçıl desenin lekeli olması; göğsün fazla açık veya pas rengi olması. 

 

Beyaz 

  

 

Bembeyaz. Horozda krem rengi oluşumu kabul edilir. 

Ciddi kusurlar:  

Çok sarılık 

 



EE kitabında olmayan ama kabul edilen diğer renkler: 

Mavi altın boyunlu 

Gümüş boyunlu, turunç sırtlı                                          

Altın kırmızı, kara kuyruklu 

Siyah                                            


