
Gül ibikli Bantam Renk Standardı          07.05.2023 

Siyah: 

     

   Böcek yeşili parıltılı yoğun bir siyah. Alt yumuşak tüyler siyah. 

Gaga ve ayak rengi siyah, yaşlı hayvanlarda biraz daha açık renkli. Pençeler koyu 

kemik rengi. Göz rengi koyu kahverengi. 

Ciddi kusurlar:  

Mat tüyler veya mor parlaklık; pigment eksikliği; genç hayvanlarda fazla açık gaga 

ve ayak rengi; açık veya siyahımsı göz rengi; koyu yüz rengi. 

 

Beyaz: 

  

Saf beyaz.  

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Tüylerde sarımsı oluşumlar. 

 

 

 



Sarı: 

  

 

HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı, saf, doygun altın sarı üst renk. Alt yumuşak 

tüyler ve tüy sapları sarı; kuyrukta az miktarda siyah serpintilere izin verilir.  

Ayak rengi beyaz.  Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kırmızı. 

Ciddi Kusurlar: 

Fazla kahverengimsi üst renk; kanat teleklerde veya kuyrukta beyazlık; kuyrukta  

fazla bronz renk tonu; TAVUK ta gövde tüylerinin çok lekeli olması. 

 

Mavi oyalı: 

  

 

Yumuşak alt tüyler dahil, eşit dağılımlı temiz mavi gri tüy rengi. Her tüy kenarı daha 

koyu renkli dar oya desenli. HOROZ da yele ve eyer tüyleri ve ayrıca kanat örtü 

tüyleri siyah mavi. Ana kuyruk telekleri mavi gri, orak telekleri daha koyu renk 

tonunda.  

Ayak ve gaga rengi kayağan taşı (arduvaz) rengi. Pençeler kemik rengi. Gözler koyu 

kızıl. 



Ciddi kusurlar: HOROZda yele, eyer ve kanat örtülerinde pas rengi; kurumlu, 

kahverengimsi veya fazla soluk ana renk; eksik veya bulanık oya deseni; pigment 

eksikliği. 

Lavanta: 

  

 

HOROZ ve TAVUK ta tüm tüyler eşit dağılımlı açık mavi gri renkte. HOROZ un takı 

tüylerinde biraz  açık tüy kenarları ve yele tüylerinde hafif koyu renkli çillenmeye izin 

verilir.  

Ayak ve gaga rengi kayağan taşı mavisi. Pençeler kemik rengi. Göz rengi kızıl 

kahverengi.  

Ciddi kusurlar:  

Fazla koyu veya açık ana renk; HOROZun yele tüylerinde fazla kaba çillenme; 

tüylerin kenarlarında gümüş veya koyu renkli oya deseni; kafada koyu pigmentli deri; 

tüylerde sarı veya paslı oluşumlar; pigment eksikliği.  

Guguk rengi: 

  

 



Her tüy, mümkün mertebe düzenli, birden çok değişimli siyah ve açık gri rengi ile, 

hafif kavisli guguk şerit desenli. Horozda eşit genişlikte, tavukta koyu şeritler açık 

renklilere göre daha geniş. Şeritli desen keskin sınırlanmamış. Alt yumuşak tüyler 

desenli.  

Ayak rengi beyaz, koyu lekelere izin verilir. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. 

Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Çok solgun desen; kuyruk ve kanat teleklerinde şeritli desenin 

tamamen olmaması; aşırı pigment eksikliği; tüylerde sarımsı veya kahverengimsi 

tonlar.  

Yabani renk: 

  

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

çizgili, bu çizgi özellikle yelede tüy uçlarında kadar gidebilir. Sırt, omuzlar ve kanat 

örtüleri koyu kahverengi. Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantılar) yeşil parıltılı siyah. El 

telekleri siyah, dış kısmı kahverengi kenarlıklı.  Kol teleklerinin iç kısmı ve tüy ucu 

siyah, dış kısmı kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Kuyruk yeşil parıltılı 

doygun siyah. Göğüs, karın ve uyluklar siyah.  

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri siyah, dar kızıl kahverengi kenarlıklı. Merkez çizgisi 

tüy uçlarına kadar gider. Vücut tüyleri kahverengi, yeşil parıltılı yoğun kırçıl desenli. 

Tüylerin kenarları dar siyah oya desenli ve tüy sapları sarı (sinir desenli). Göğüs 

doygun somon renginde, yanları alacalı siyah kenarlıklı. Uyluklar gri kahverengi. 

Kuyruk siyah.  Karın siyah gri.  

Ayak ve gaga rengi gri mavi. Pençeler kemik rengi. Göz rengi koyu kızıl. 

Ciddi kusurlar:  

HOROZ: Fazla açık yele ve eyer tüyleri; saf siyah omuzlar; siyah kanat üçgeni; 

göğüs, uyluklar ve arka bölge fazla desenli. 

TAVUK: Gri vücut tüyleri; fazla geniş, kaba siyah oya deseni; kahverengi oya deseni; 

boyun tüylerinde fazla geniş ve açık renkli tüy kenarları; eksik sinir deseni; kaba 

şekilde birleşmiş kırçıl deseni, özellikle kol teleklerinde. 

 



Altın boyunlu: 

     

HOROZ: Kafa altın rengi. Yele ve eyer tüyleri yoğun altın sarısı, siyahımsı ve tüy 

kökenine doğru hafif siyahımsı kahverengi alacalı merkez çizgili. Tüy sapları dar 

altın rengi. Kafadaki altın rengi en koyu tonda. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri altın 

kızıl. El telekleri siyah, kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı 

açık kahverengi, saf kahverengi bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde.  Bağlantı 

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

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri altın sarısı, siyah merkez çizgili. Gövde tüyleri altın 

kahverengi ve narin, siyah kırçıl desenli ve altın sarı sinir desenli. Göğüs somon 

rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk gri kahverengi. Alt yumuşak tüyler HOROZ ve 

TAVUK ta gri kahverengi. 

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler kemik rengi.  Göz rengi turuncu kırmızı. 

Ciddi Kusurlar: 

HOROZDA: Saman rengi, aşağıya doğru fazla açılmış veya fazla koyu, 

kahverengi yele tüyleri; Eksik merkez çizgileri; göğüs, uyluklar veya arka bölüm 

kahverengi desen; kuyruk teleklerinde dışardan görünen kahverengi tüy sapları; 

kuyrukta mor parlaklık.  

TAVUKTA: Fazla açık veya yeşilimsi parlayan gövde tüyleri; açık veya soluk 

göğüs rengi; payet oluşumu; eksik sinir deseni; gövde veya kanatlarında birleşik 

kaba veya bant şeklinde kırçıllar; kanat örtülerinde çok pas rengi. 

 

 

 

 

 

 

 



Mavi altın boyunlu:  

  

 

HOROZ: Kafa yoğun altın sarı renginde. Yele ve eyer tüyleri yoğun altın sarısı 

renginde; her tüy mavi ve iç tarafa doğru gri kahverengi gölgeli merkez çizgili; tüy 

sapları dar altın sarı sinir desenli. Kafadaki altın rengi en koyu halindedir. Sırt, 

omuzlar ve kanat örtüleri altın kızıl. El telekleri gri mavi, dış kısmı açık kahverengi 

kenarlıklı. Kol teleklerinin iç kısmı mavi gri, dış kısmı açık kahverengi, net kahverengi 

bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde. Kanat bağlantı tüyleri ve ana kuyruk telekleri 

net mavi gri. Orak telekleri mavi siyah. Göğüs, karın ve uyluk tüyleri mavi gri, daha 

koyu renkli oya desenli.  

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri altın sarı, her tüy mavi merkez çizgili. Gövde tüyleri 

açık altın kahverengi, zarif mavi gri kırçıllı ve sarı sinir desenli. Göğüs somon rengi. 

Uyluklar ve karın gri kahverengi. Kuyruk mavi gri. HOROZ ve TAVUKT ta alt 

yumuşak tüyler gri.  

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kızıl.  

Ciddi kusurlar:  

HOROZ: Yele renginin, alt kısmında çok açık renkli saman sarısı renginde olması, 

yada  fazla koyu, kahverengimsi kızıl olması; eksik merkez çizgileri; göğüs, uyluklar 

veya arka bölgede kahverengi desen; mavi renginin çok kurumlu olması; kanat 

üçgeninde çok mavi renk; kuyrukta dışarıdan görünen kahverengi tüy sapları; yeşil 

parıltılık. 

TAVUK: Fazla açık renkli boyun tüyleri; gövde tüyleri fazla kızıl renkli; göğüs rengi 

fazla açık veya mavi ile karışmış; eksik sinir deseni; gövde tüylerinde kaba şekilde 

birleşmiş kırçıl desen; çok belirgin oya deseni; gövde tüylerinin fazla mavi gri olması; 

kanat örtülerinde çok pas rengi.  

 

 

 



Gümüş boyunlu: 

  

 

HOROZ: Kafa gümüş beyaz.  Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, siyah ve tüy köküne 

doğru hafif gri alacalı merkez çizgili. Tüy sapları dar beyaz. Sırt, omuzlar ve kanat 

örtüleri beyaz. El telekleri siyah, dış kısmı beyaz kenarlıklı. Kol teleklerinin iç kısmı 

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

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

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

tüyleri gümüş gri ve ince siyah kırçıl desenli ve beyaz sinir desenli. Göğüs somon 

rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk gri. 

Alt yumuşak tüyler HOROZ ve TAVUK ta gri. 

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kırmızı.  

Ciddi kusurlar: 

HOROZda: Güçlü sarı renk oluşumlar; eksik merkez çizgileri; omuzlar ve sırtta 

kahverengilik; göğüs, uyluk tüylerinin ve kuyruk altı tüylerin beyaz desenli olması; 

kuyruk teleklerinde dışardan görünen beyaz tüy sapları; kuyrukta mor parıltılık. 

TAVUKta: Kafa tüylerinde kahverengi renk oluşumları; fazla açık veya kahverengimsi 

gövde tüyleri; fazla solgun göğüs rengi; payet oluşumu; eksik sinir deseni; gövde 

tüylerinde ve kol teleklerinde birleşik kaba veya bant şeklinde kırçıllar; kanat 

örtülerinde çok pas rengi. 

 

 

 

 

 

 



Turunç boyunlu: 

  

 

HOROZ: Kafa turuncu renkli. Yele ve eyer tüyleri açık turuncu. Siyah ve tüy köküne 

doğru hafif siyahımsı kahverengi alacalı merkez çizgili. Dar turuncu tüy sapları. Kafa 

daki turuncu renk en koyu tonundadır.  Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri koyu turuncu 

kızıl. El telekleri siyah, sarımsı-beyaz dış kenarlıklı; kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış 

kısmı solgun beyaz, iç kısım ile dış kısım arasında kahverengi bir geçişe izin verilir. 

Kanatlar kapalı halindeyken, net solgun sarı bir kanat üçgeni oluşturur. Kanat 

bağlantı tüyleri ve kuyruk yeşil parıltılı siyah. Göğüs, karın ve uyluklar simsiyah. 

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

Gövde tüyleri açık kahverengi, narin siyah kırçıl desenli ve solgun sarı sinir desenli. 

Göğüs somon rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk gri. Alt yumuşak tüyler HOROZ ve 

TAVUK ta gri. 

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kırmızı. 

Ciddi kusurlar:  

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

çizisinin eksik olması veya tüylerin şeritli olması; göğüs, uyluklar veya arka 

bölümünde turuncu desen; kanat üçgeninde çok kahverengilik; kuyruk teleklerinde 

dışardan görünen beyazımzı tüy sapları; kuyrukta mor parlaklık. 

TAVUKta: Fazla koyu, altın rengi boyun tüyleri; fazla koyu, kahverengi gövde tüyleri; 

fazla solgun göğüs rengi; payet oluşumu; eksik sinir desen; gövde tüylerinde ve kol 

teleklerinde birleşik kaba veya bant şeklinde kırçıllar; kırçıl desenin lekeli olması; 

kanat örtüleriinde çok pas rengi.  

 

 

 

 



Kızıl eyerli: 

  

 

HOROZ: Kafa turuncu. Yele ve eyer tüyleri parıltılı altın turuncu, her tüy beyaz 

merkez çizgili. Sırt yoğun kan kırmızısı. Kanat örtü tüyleri doygun tuğla kırmızısı. 

Kanat bağlantı tüyleri beyaz. El telekleri beyaz, dar kahverengi dış kenarlıklara izin 

verilir. Kol teleklerinin iç kısmı beyaz, dış kısmı kızıl kahverengi, kanatlar kapalıyken 

kızıl kahverengi bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde. Göğüs, karın, uyluklar ve 

kuyruk  beyaz.  Tüylerde, tek tük küçük siyah serpintilere izin verilir. 

TAVUK: Kafa altın sarısı. Boyun tüyleri altın sarısı ve beyaz merkez çizgili. Göğüs 

somon rengi. Diğer tüyler krem beyazı. Kapalı kanatlarının alt kısmında hafif pas 

rengine izin verilir (kanat gülü).  

Ayaklar ten rengi. Gaga açık kemik rengi. Gözler turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar:  

HOROZ’da fazla koyu, fazla açık veya alacalı yele ve eyer tüyleri; yele tüylerinin 

merkez çizgilerinin çok fazla tüy uçlarına gitmesi; kanat örtü tüylerinde çok beyazlık; 

eksik kızıl kahverengi kanat üçgeni; göğüs ve uyluklarda çok kızıl oluşumlar.  

TAVUK ta eksik boyun deseni, veya merkez çizgilerinin çok fazla tüy uçlarına 

gitmesi; fazla kahverengi veya çok açık göğüs rengi; vüçut tüylerinde çok fazla pas 

rengi oluşumu.  

HOROZ ve TAVUK ta, tüylerde çok fazla siyah oluşumlar veya saf siyah tüyler. 

 

 

 

 

 

 



Beyaz siyah Kolombiya: 

  

 

HOROZ ve TAVUKta ki renk ve desen neredeyse aynı. Kafa saf gümüş beyaz. Yele 

tüyleri yeşil parıltılı doygun siyah geniş merkez çizgili, her tüyün kenarı gümüş beyaz 

oya desenli. Yele altındaki üst sırt tüyleri, siyah damla deseni gösterir. Tavuğun eyeri 

her zaman saf beyaz. Horozun eyer tüylerinde biraz siyah desene izin verilir. 

Horozun kuyruğu yeşil parıltılı saf siyah. Horozun küçük orak tüyleri beyaz oyalı. 

Tavuğun kuyruğu siyah, kuyruk yan tüyleri beyaz oyalı, büyük kuyruk örtü tüylerinde 

beyaz oya desenine izin verilir. El telekleri siyah, dış kenarları beyaz. Kol teleklerinin 

iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz öyle ki kanatlar kapalı olduğunda, sadece beyaz 

görünür. Geri kalan tüyler saf beyaz. Alt yumuşak tüylerinin gri olmasına izin verilir. 

 Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik renginde. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Güçlü sarımsı oluşumlar; vücutta istenmeyen yerlerde siyahlık 

olması. Horozun orak teleklerininde çok pigment eksikliği. 

Sarı siyah kolombiya: 

  



HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı desenli. Kafa sap sarı. Yele, geniş,  yeşil 

parıltılı doygun siyah merkez çizgili ve sarı oya desenli. Yelenin altındaki üst sırt 

tüyleri siyah damla deseni barındırır. Tavuğun eyer rengi her zaman sap sarı. 

Horozun eyerinde az miktarda siyah desene izin verilir. Horozun kuyruğu, yeşil 

parıltılı, saf siyah. Küçük orak tüyleri sarı oya desenli. Tavuğun kuyruğu siyah, 

kuyruk yan tüyleri sarı oya desenli; büyük kuyruk örtü tüylerinde sarı oya desene 

izin verilir. El telekleri siyah, sarı dış kenarlıklı. El telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı 

sarı, öyle ki kapalı kanatlarda sarı renk görünür. Diğer tüyler parıltılı sap sarı. Alt 

yumuşak tüylerinin gri olmasına izin verilir.  

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi Kusurlar: Fazla açık, aşırı lekeli veya çok  kızıl üst renk (horozun kanat 

örtülerinde hafif kızıl renk tonuna izin verilir);  öngörülmeyen bölgelerde her türlü 

siyah; fazla kahverengimsi kanat üçgeni; horozun ana orak tüylerinde dışarıdan 

görünen pigment eksikliği. 

Huş rengi: 

  

 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, her tüy siyah merkez çizgili. Kanat 

örtüleri ve sırt gümüş beyaz. Göğüs siyah, kursak bölgesi dahil tüyler dar gümüş 

oyalı; bu desenin yaşlı horozlarda daha aşağı doğru uzaması kabul edilir. Geri kalan 

tüyler yeşil parıltılı siyah.  

TAVUK: Kafa, boyun ve göğüs horozdaki gibi. Diğer tüy bölgeleri yeşil parıltılı siyah.  

Alt yumuşak tüyler HOROZ ve TAVUKTA siyah ile grimsi siyah arası. 

Ayak ve gaga rengi koyu gri. Pençeler kemik rengi. Göz rengi kahverengi kızıl. 

Ciddi kusurlar: Eksik yeşil parıltılık; göğüste eksik veya çok kaba oya deseni, ayrıca 

göğüste beyaz tüy sapları; uyluk ve karında oya deseni; tavukların vücut tüylerinin 

desenli olması ; pigment eksikliği; koyu yüz rengi. 

 



Siyah karyağdı: 

  

Ana renk, yeşil parıltılı, siyah. Her tüy mümkün olduğunca keskin sınırlandırılmış 

beyaz tüy uçlu. Horozda desen dağılımı, cinsiyete bağlı tüy şekillerine dayalıdır. 

Tavukta mümkün olduğunca eşit dağılımlı desen. Her iki cinsiyette de kanat 

örtülerinde sıra şeklinde bağlantı deseni ve kapalı kanat uçlarında merdiven 

deseni istenir. Bu desen genç hayvanlarda az belirgin ve yaşlı hayvanlarda çok 

belirgin olması lazım. Genç hayvanlarda her iki tarafta iki adede kadar saf beyaz 

el teleklerine izin verilir. Yaşlandıkça beyaz nokta deseni daha büyük olur. 

Ayak rengi, koyu oluşumlarla, beyaz;  pençeler kemik rengi. 

Gaga kemik rengi. 

Gözler turuncu kırmızı. 

Ciddi kusurlar: 

Parıltılı olmayan ana renk; teleklerde fazla beyazlık; horozun ana kuyruk  ve orak 

teleklerinde pigment eksikliği; aşırı kaba, neredeyse eksik veya bulanık desen. 

Altın porselen: 

  

 



HOROZ: Göğüs, uyluklar ve iki kanat bağlantı (sıralar) eşit dağılımlı, doygun, net, 

koyu altın-sarı renk ve neredeyse dairesel, parlak siyah benek desenli; yaşlı 

horozun tüy uçlarında siyah benekler içinde daha büyük beyaz nokta deseni 

vardır; genç horozun beyaz nokta deseni tüm vücut bölgelerinde daha az 

belirgindir. Benek ve nokta deseni yaşlı horozda daha düzenli olması beklenir. 

Yele ve eyer tüyleri altın rengi, az siyah merkez çizgi desenli, tüy uçlarında küçük 

siyah benekler ve yaşlı horozda belirgin beyaz nokta desenli; genç horozda beyaz 

nokta deseni daha az belirgin. Omuzlar ve kanat örtüleri altın-kızıl, yaşlı 

horozlarda küçük beyaz serpintilere izin verilir. Kol telekleri dış kısmı hâkim olarak 

koyu altın-sarısı, iç kısmı siyah; yaşlı horoz tüy uçları beyaz noktalı, ispinoz desen 

(merdiven desen) oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, kısmen koyu altın sarısı 

dış kenarlı ve yaşlı horozda beyaz tüy uçlu. Kuyruk yeşil parıltılı siyah, yaşlı 

horozda beyaz tüy uçlu. 

TAVUK: Genel görünümü, renk ve desen olarak, horozun göğüs deseni ile aynı. 

Göğüste biraz daha açık renk tonlarına izin verilir. Yele rengi daha açık. Kuyruk 

siyah, tüy uçu beyaz noktalı.   

Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençe rengi açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

 

Ciddi Kusurlar: Çamurumsu, kahverengi veya fazla eşit olmayan ana renk; ana 

renkte çillenme veya yosun; fazla kaba, ana rengi kapatan desen, eksik desen 

veya nokta yerine oya şeklinde desen; eksik kanat bağlantı tüyleri deseni; genç 

hayvanlarda çok kaba veya tamamen eksik beyaz nokta deseni; ağırlıklı olarak 

beyaz yada çok fazla beyaz karışmış kanat ve ana kuyruk telekleri.  

 

 

Limon porselen: 

      

Altın porselen rengindeki tüm koyu altın sarı tüy bölgeleri eşit dağılımlı limon 

sarısı. Horozda sırt ve kanat örtüleri daha koyu renkli. Alt yumuşak tüyler mavi gri, 

köke doğru grimsi açık sarı renge geçişli. Desen, siyah beneklerden ve beyaz 

nokta desenden oluşur. Genç ve yaşlı hayvanların desen şekli ve gelişimi, Altın 

Porselen rengindeki gibidir.  



Ayak rengi beyaz. Gaga ve pençeler açık kemik rengi. Göz rengi turuncu kırmızı. 

Ciddi Kusurlar: Çok soluk, mat, çok koyu veya eşit dağılımlı olmayan ana renk; 

Horozda sırt ve kanat örtülerinin kızıl olması. Desen hataları Altın porselen 

rengindeki gibi. 

Sarı beyaz benekli : 

  

 

HOROZ: Ana renk doygun sarı.  Yele ve eyer tüyleri ve ayrıca kanat örtüleri ve 

sırt tüyleri daha doygun koyu renk tonunda. Yele ve eyer tüyleri ince beyaz 

merkez çizgili ve beyaz tüy uçlu. Genç horozlarda kanat örtüleri ve sırtta beyaz 

tüy uçları istenmez, yaşlı horozlarda izin verilir. Göğüs, uyluklar ve karında tüy 

uçları mümkün mertebe yuvarlak beyaz benek desenli. Kuyruk beyaz, tek tük 

siyah serpintilere izin verilir. Kol telekleri iç kısmı beyaz, dış kısmı sarı, doygun 

sarı bir kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Kapalı kanat uçlarında merdiven 

deseni.  Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantılar) sarı, beyaz benekli.  El telekleri 

ağırlıklı olarak beyaz, sarı kenarlıklı.  

TAVUK: Doygun sarı, mümkün olduğunca eşit dağılımlı ana renk. Boyun tüyleri 

beyaz merkez çizgi desenli ve tüy uçları beyaz benekli. Gövde tüylerin uçları 

mümkün mertebe yuvarlak benek desenli. Kuyruk ağırlıklı beyaz, tüy köküne 

doğru sarı renk oluşumlu. El ve kol telekleri ve ayrıca kanat örtüleri horozdaki gibi. 

Ayak ve gaga rengi beyaz.  

Pençeler açık kemik rengi. 

Gözler turuncu kırmızı.  

Ciddi kusurlar:  

Fazla açık, fazla  kırmızı veya çok eşit dağılımlı olmayan ana renk; fazla bulanık 

veya düzensiz dağılımlı benek desen; yele ve eyer tüylerinde fazla geniş merkez 

çizgisi; kol teleklerinin dış kısmında beyazlık; pigment eksikliği; tüylerde çok 

miktarda ve büyük siyah serpintiler. 

 



 

Turuncu göğüslü: 

  

 

HOROZ: Kafa turuncu rengi. Yele ve eyer tüyleri limondan turuncu rengine kadar, 

her tüy siyah merkez çizgili. Kanat örtü ve sırt tüyleri pirinç sarısı. Göğüs siyah, 

kursak bölümü dahil tüyler ince, limon rengi oya desenli. Bu desenin yaşlı horozlarda 

daha aşağı doğru uzaması kabul edilir. Geri kalan tüyler yeşil parıltılı siyah.  

TAVUK: Kafa, boyun ve göğüs horozdaki gibi. Diğer tüy bölgeleri yeşil parıltılı siyah.  

Alt yumuşak tüyler HOROZ ve TAVUKTA siyah ile grimsi siyah arası. 

Ayak ve gaga rengi koyu gri. Pençeler kemik rengi. Gözler kızıl kahverengi. 

Ciddi kusurlar: Eksik yeşil parıltılık; göğüste eksik veya fazla kaba oya deseni; 

göğüs tüylerinde sarımsı tüy sapları; uyluklar ve karında oya deseni; tavukların vücut 

tüylerinin desenli olması; pigment eksikliği; koyu yüz rengi. 

 

 

EE kitabında olmayan ama kabul edilen diğer renk çeşitleri:  

Beyaz mavi Kolombiya 

Tanı rengi 

Mavi karyağdı 

Lavanta guguk rengi 

 

 

 

 


