
Maran Renk standardı                                                    28.01.2023 

Renk çeşitleri 
 
Siyah-bakır: 

  

HOROZ: Tüyler siyah. Yele ve eyer tüyleri , siyah merkez çizgili, bakır renkli. Sırt ve  
kanat örtüleri bakır renginde. Kanat bağlantı tüyleri ve kanatlar siyah. Göğüs siyah, 
hafif bakır rengi tortulara  izin verilir.  

TAVUK: Az parıltılı siyah. Boyun tüyleri , siyah merkez çizgili, bakır renginde. Göğüs 
siyah,  hafif bakır renkli tortulara izin verilir.  

Ayaklar ten renginde, özellikle tavukta koyu oluşumlara izin verilir. 

Ciddi kusurlar:  

Her iki cinsiyette desen renginin saman sarısı veya maun renginde olması; desenin  
eksik veya fazla bakır renginde olması; Göğüs desenin fazla güçlü ve uyluklara  
kadar uzanması. Pigment eksikliği; HOROZ da kanat üçgeninin bakır desenli olması; 
TAVUK ta gövde tüylerinde bakır desenli olması. 

 

 

 

 

 

 



Mavi bakır: 

  

 
 
HOROZ: 
Ana renk net, eşit dağılımlı gri mavi. Kafa ve yele tüyleri , koyu mavi merkez çizgili, 
bakır renkli. Sırt ve kanat örtüleri bakır renkli. Geri kalan tüyler gri mavi, az çok koyu 
mavi oya desenli. Kuyrukta biraz daha koyu. Göğüste hafif bakır renkli tortulara izin 
verilir. 
 

TAVUK: 
Boyun tüyleri, koyu mavi merkez çizgili, bakır renkli. Geri kalan tüyler gri mavi, az 
çok koyu mavi oya desenli. Göğüste hafif bakır renkli tortulara izin verilir. 

Ayaklar ten renginde, özellikle tavukta koyu oluşumlara izin verilir. 

 
Ciddi kusurlar:  

Çok düzensiz, çok açık veya çok kurumlu mavi; saman sarısı veya maun renkli 
desen; eksik desen veya çok güçlü bakır renkli desen; Göğüs desenin fazla güçlü ve 
uyluklara  kadar uzanması; horozun kanat üçgeninde ve tavuğun vücut tüylerinde 
bakır desen; pigment eksikliği. 

 

 

 



Siyah-gümüş: 

  

 
Ana renk ve desen dağılımı siyah-bakır renginde olduğu gibi. Desen rengi, bakır 
yerine saf gümüş beyazdır. 

Ayaklar ten renginde, özellikle tavukta koyu oluşumlara izin verilir. 

Ciddi kusurlar: 

Sarı oluşumlar; desen hataları  siyah-bakır renginde olduğu gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guguk rengi: 

  

 

Her tüy, siyah ve mavi-gri renkte, hafif kavisli birbirini takip eden yatay olarak şerit 
desenlidir. 

HOROZ da şeritler eşite yakın genişlikte olup, TAVUK ta koyu tüy bölgeleri daha 
geniştir ve tavuğun genel görünüşü biraz daha koyudur.  Desen net bir şekilde 
sınırlandırılmamıştır. Alt yumuşak tüyler sadece hafif desenlidir. Biraz daha açık 
veya koyu genel görünüme izin verilir. 

Ayaklar ten renginde, özellikle tavukta koyu oluşumlara izin verilir. 

Ciddi kusurlar:  
Horozda çok fazla koyu renk tonu; tamamen bulanık desen; tüylerde kahverengilik. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Beyaz: 

  

 
 
Saf beyaz. Horozun takı tüylerinde hafif sarı oluşumlara izin verilir. 
Ayak rengi ten rengi. 
 
Ciddi kusurlar: 
Güçlü sarı renk oluşumları; farklı renklerde tüyler. 

Altın buğday rengi: 

  



HOROZ: 
Kafa altın turuncu. Yele altın turuncu, boyun alt kısımda turuncu renk sarıya geçiş 
yapar. Her tüy açık kahverengi bir orta alana sahiptir; boynun alt kısımda az ve 
gizlenmiş, mat siyahımsı tortulara izin verilir. 
Eyer tüyleri yele tüylere benzer, ancak siyahımsı tortular yoktur. Sırt, omuzlar ve 
kanat örtüleri kızıl turuncu. El kanatları siyah, dış kenarları açık kahverengidir. Kol 
kanatlarının iç kısmı siyah, dış kısmı açık kahverengidir, öyle ki kanat üçgeni açık 
kahverengi görünür. Kanat bağlantılar, yeşil parıltılı, siyah. Göğüs, karın ve uyluklar 
siyah. Ana kuyruk telekler siyah. Orak telekleri, yeşil parıltılı, siyah. Küçük yan orak 
telekleri,  kahverengi kenarlıklı, siyah.  
 
TAVUK:  
Kafa  altın rengi. Boyun tüyleri altın kahverengi ve altın renkli kenarlıklı. Alt kısımda 
az ve siyah merkez çizgiye benzeyen mat siyah tortulara izin verilir. Gövde  tüyleri 
mümkün olduğunca eşit dağılımlı buğday renginde.  Göğüs, uyluk ve karın bölgeleri  
biraz daha açık buğday rengi.  El telekleri kahverengi-siyah, dış kenarları 
kahverengi.  Kol telekleri, iç kısım mat kahverengi siyah, dış kısmım buğday 
renginde ve genellikle gövde tüylerinden daha koyu.  Ana kuyruk tüyleri mat siyah. 
Kuyruk örtü tüyleri kahverengimsi siyah ve buğday renkli kenarlıklı. Alt yumuşak 
tüyler krem rengi ile açık gri arası. 
Ayaklar ten rengi.  
 
Ciddi kusurlar: 

HOROZ da: Yele ve eyer tüylerinde çok güçlü merkez çizgi desen veya fazla koyu 
tüyler; orak teleklerinde mor renk. 

TAVUK ta: Boyun tüylerinde çok belirgin merkez çizgi desen veya fazla açık renk; 
eşit olmayan, fazla açık buğday rengi; gövde tüylerinde fazla açık kenarlıklar. 
TAVUK ve HOROZda pigment eksikliği. 

Siyah:  

  



Fazla parıltılı olmayan doygun siyah. Alt yumuşak tüyler koyu gri. 

Ayak rengi az çok koyu gri. Gaga rengi koyu gri. 

Ciddi kusurlar:  

Yele ve eyer tüylerinde kırmızı tüyler; pigment eksikliği. 

Siyah-gümüş guguk rengi: 

  

 

HOROZ: 
Her tüy, koyu gri ve gümüş gri renkte, hafif kavisli birbirini takip eden yatay olarak 
guguk şerit desenlidir. Göğüs daha açık renkli ve  daha az yoğun şeritli. Yele ve eyer 
tüyleri şeritli ve gümüş kenarlıklı. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri gümüş beyaz.  

TAVUK: 
Her tüy, koyu gri ve gümüş gri renkte, hafif kavisli birbirini takip eden yatay olarak 
guguk  şerit desenlidir. 
Boyun tüyleri gümüş renkli ve genellikle üst kısımda hafif şeritli. Göğüs ve karın daha 
açık renkli ve daha az yoğun şeritli. Horozun genel görünüşü tavuktan daha açık 
renklidir. Alt yumuşak tüyler gri. 

Ayaklar ten rengi. 

Ciddi kusurlar: 

Fazla açık,  koyu veya bulanık şerit deseni; yele ve eyer tüylerinde eksik gümüş 
kenarlıklar; sarı oluşumlar; takı tüylerinde pas rengi; güçlü pigment eksikliği. 



Siyah-altın guguk rengi: 

  

 

HOROZ:  
Her tüy, koyu gri ve altın sarı renkte, hafif kavisli birbirini takip eden yatay olarak 
guguk şerit desenlidir. Göğüs daha açık renkli ve  daha az yoğun şeritli. Yele ve eyer 
tüyleri şeritli ve altın kenarlıklı. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri yoğun altın sarı. 

TAVUK: 
Her tüy, koyu gri ve altın sarı renkte, hafif kavisli birbirini takip eden yatay olarak 
guguk  şerit desenlidir. Boyun tüyleri altın renkli ve genellikle üst kısımda hafif şeritli.  
Göğüs ve karın daha açık renkli ve daha az yoğun şeritli. Horozun genel görünüşü 
tavuktan daha açık renklidir. Alt yumuşak tüyler gri. 

Ayaklar ten rengi. 

Ciddi kusurlar: 

Fazla açık, kızıl tonlarda veya eşit olmayan altın sarı renk; fazla açık,  koyu veya 
bulanık şerit  deseni;   yele ve eyer tüylerinde eksik altın kenarlıklar; güçlü pigment 
eksikliği. 

 

 

 

 

 

 



Beyaz siyah kolombiya: 

  

 

Tavuk ve horozun deseni neredeyse aynı. Tüylerin ana rengi beyaz. Yele tüyleri yeşil 
parıltılı simsiyah geniş merkez çizgili, her tüyün kenarı beyaz oya desenli. Yele 
altındaki üst sırt tüyleri, siyah damla deseni gösterir. Horozun eyer tüylerindeki 
merkez çizgisinde biraz siyahlık kabul edilir. Tavuğun eyer tüyleri herzaman 
bembeyaz. Kuyruk tamamen yeşil parıltılı siyah. Horozun küçük orak tüyleri ve 
tavuğun kuyruk örtü tüyleri beyaz oyalı. Kanat telekleri siyah, dış kenarları beyaz 
öyle ki kanatlar kapalı olduğunda, sadece beyaz görünür. Alt yumuşak tüyler  beyaz. 

Ayaklar ten rengi. 

 

Ciddi kusurlar:  

Vücutta istenmeyen yerlerde herhangi bir siyahlık; merkez çizgisinin tüy ucuna kadar 
gitmesi; kuyrukta çok beyazlık; horozun yele tüylerinde aşırı siyah desen olması; 
güçlü sarı oluşumlar.  

 

 

 

 

 

 



Kitapta olmayan ama EE tarafından kabul edilen diğer renk çeşitleri: 

Altın kahverengi 

Altın boyunlu 

 

 

 

 


