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Renk çeşitleri: 
Not: Puanlama sırasında renk ve desen hataları, sadece şekil olarak eşit olan 
hayvanlarda, puan kırılır. Tüylerin rengi ve deseni, vücut şekil, duruş ve ırk 
özelliklerine nazaran çok daha az önemlidir. 

  
Beyaz:  
Saf beyaz, Horozda takı tüylerinde az miktarda sarı oluşumlara izin verilir.  
Ayak rengi sarı. 
  
Ciddi kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar; farklı renk tüyler 
 
Siyah:  
 
Doygun ve eşit dağılımlı, yeşil parıltılı, siyah. Horozun yelesinde tek tük kızılımsı veya 
gümüşi tüylere izin verilir. 
Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin verilir. 
 
Ciddi kusurlar: Güçlü kızıl veya gümüş renk oluşumları; güçlü pigment eksikliği; 
güçlü mor parlaklık 

 
Mavi:  
 
Açık veya koyu renk tonları ve az çok oya desenli, gri mavi. Horozun yele, eyer ve 
omuzları daha koyu mavi ile siyahımsı mavi arası. Horozun yelesinde tek tük kızılımsı 
veya gümüşi tüylere izin verilir. 
Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin verilir.  
 
Ciddi kusurlar: Çok lekeli ana renk; güçlü kızıl veya gümüş renk oluşumları; güçlü 
pigment eksikliği. 
 
Bronz rengi:  
 
Mümkün olduğunca eşit dağılımlı, bronz gibi parıltılı, doygun kahverengi. Horozun takı 
tüyleri daha çok parıltılı.  
Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin verilir. 
 
Ciddi kusurlar: Çok düzensiz ana renk; eksik parlaklık; güçlü pigment eksikliği. 
 
Siyah Karyağdı:  
 
Yeşil parıltılı, doygun siyah ana renk. Horozun yelesinde tek tük kızılımsı tüylere izin 
verilir. Tüy uçları beyaz veya düzensiz dağılmış beyaz noktalı. Horozun deseni 
cinsiyete bağlı tüy şekillere göre oluşur. Tavukta mümkün olduğunca eşit dağılımlı 



yerleşmiş desen. Kanat teleklerinde ve kuyrukta saf beyaz tüylere izin verilir. Beyaz 
desen yaşla beraber daha çok ortaya çıkar.Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin 
verilir. 
 
Ciddi kusurlar: Tüylerde eksik parlaklık; genç hayvanlarda ağırlıkla beyaz görüntü. 
 
Mavi Karyağdı:  
 
Ana renk açık veya koyu renk tonlarında gri mavi. Horozun yele, eyer ve omuzları 
daha koyu mavi ile siyahımsı mavi arası. Horozun yelesinde tek tük kızılımsı veya 
gümüşi tüylere izin verilir. Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin verilir. Desen ve 
desen hataları Siyah Karyağdı renk çeşidindeki gibi. 
 
Bronz Karyağdı:  
 
Ana renk, eşit dağılımlı doygun kahverengi, bronz gibi parlak. 
Ayak rengi sarı, koyu renk oluşumlara izin verilir. 
 
Desen ve desen hataları Siyah Karyağdı renk çeşidindeki gibi. 

 
 
Altın Buğday rengi: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri, altın rengi oyalı, merkez çizgisiz, kahverengi kızıl. 
Omuzlar, kanat örtüleri ve sırt açık kızıl kahverengi. Kanat bağlantı tüyleri, yeşil veya 
mavimsi yeşil parıltılı, siyah. El telekleri mat siyah, dar kahverengi dış kenarlıklı. Kol 
telekleri tüy dış kısmı altın kahverengi (kanat üçgeni), iç kısmı mat siyah. Göğüs, 
karın ve uyluklar siyah. Kuyruk, yeşil parıltılı, siyah. Alt yan orak tüyleri kahverengi 
oyalı. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun yakası kızılımsı kahverengi, alt taraflarlarda az miktarda siyah 
oluşumlara izin verilir. Kanat üçgeni biraz daha koyu. El ve kol teleklerinin tüy iç kısmı 
siyah. Sırt ve vücut tüyleri buğday rengi. Göğüs, karın ve uyluklar açık buğday rengi. 
Kuyruk, kahverengi gölgeli, gri siyah. Genel görünümde biraz daha koyu renk tonuna 
izin verilir. Alt yumuşak tüyler gri, buğday renginin olmasına izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 

  
Ciddi kusurlar: Horozda kuyruk veya göğüste çok kahverengi tüyler; Tavukta çok 
açık ana renk; vücut tüylerinde güçlü çillenme veya açık oyalı desen. 
 
Gümüş Buğday Rengi: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri saman sarısı. Alt kısımda dar gümüş oyalı ve 
kahverengimsi merkez çizgili. Omuzlar, kanat örtüleri ve sırt doygun turuncu. Kanat 
bağlantı tüyleri, yeşil veya mavimsi yeşil parıltılı, siyah. El telekleri mat siyah, 
beyazımsı dış kenarlıklı. Kol telekleri tüy iç kısmı siyah, dış kısmı sarımsı beyaz 



(kanat üçgeni). Arada kahverengimsi taşmalara izin verilir. Göğüs, karın ve uyluklar 
siyah. Kuyruk, yeşil parıltılı, siyah. Alt yan orak tüyleri gümüş oyalı. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun yakası, gümüş oyalı, mat kahverengi. Alt taraflarda az 
miktarda siyah oluşumlara izin verilir. El ve kol teleklerinin iç kısmı siyah. Sırt, vücut 
tüyleri ve kanat üçgeni buğday rengi. Göğüs, karın ve uyluklar fildişi rengi. Kuyruk, 
kahverengimsi gölgeli, gri siyah. Genel görünümde biraz daha koyu renk tonuna izin 
verilir. Alt yumuşak tüyler açık gri, açık buğday renginin olmasına izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Horozda, fazla kahverengi, fazla beyaz veya çok lekeli yele. Kuyruk veya göğüste çok 
gümüş renk. Tavukta, neredeyse beyaz ana renk, boyunda eksik gümüş renk, vücut 
tüylerinde güçlü çillenme veya açık oya desen. 

 
Bronz Altın Buğday Rengi:  
 
Altın Buğday renk çeşidindeki gibi, ancak siyah tüy bölgelerinde, siyah yerine, bronz 
parıltılı, doygun kahverengi. 
 
Bronz Gümüş Buğday Rengi:  
 
Gümüş Buğday renk çeşidindeki gibi, ancak siyah tüy bölgelerinde, siyah yerine, 
bronz parıltılı, doygun kahverengi. 
 
Buğday Rengi Alacalı:  
 
HOROZ: Altın Buğday renk çeşidindeki gibi, ancak göğüste kahverengine izin verilir. 
Tüy uçları beyaz, veya düzensiz dağılmış beyaz noktalı. Horozun deseni cinsiyete 
bağlı tüy şekillere göre oluşur. Kanat teleklerinde ve kuyrukta saf beyaz tüylere izin 
verilir. Beyaz desen yaşla beraber daha çok ortaya çıkar. 
 
TAVUK: Mümkün olduğunca eşit dağılımlı, koyu buğday rengi ile kızıl kahverengi 
arası, ana renk. El ve kol teleklerinin tüy iç kısmı siyah. Kuyruk, kahverengimsi 
gölgeli, gri siyah. Tüy uçları beyaz, veya düzensiz dağılmış beyaz noktalı. Beyaz 
noktalar sıkça siyah bir benek içindedir. Genel görünüm mümkün oluğunca eşit 
dağılımlı. Kanat teleklerinde ve kuyrukta saf beyaz tüylere izin verilir. Beyaz desen 
yaşla beraber daha çok ortaya çıkar. 
Ayak rengi sarı.  
 
Ciddi kusurlar: Saf beyaz kanat üçgeni. Horozda açık renk takı tüyleri. Tavukta fazla 
açık ana renk. 
 
Açık Buğday Rengi Alacalı: 
 



HOROZ: Buğday Rengi Alacalı renk çeşidindeki gibi, ancak yele ve eyer tüyleri parlak 
turuncu kızıl.  
 
 
TAVUK: Buğday Rengi Alacalı renk çeşidindeki gibi, ancak ana renk mümkün 
olduğunca eşit dağılımlı açık sarımsı buğday rengi. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
Saf beyaz kanat üçgeni; Horozda koyu takı tüyleri; Tavukta koyu ana renk. 
 
Gümüş Buğday Rengi Alacalı 
 
HOROZ: Aynı Gümüş Buğday renk çeşidindeki gibi ama göğüste krem renge izin 
verilir. Desen aynı Buğday Rengi Alacalı renk çeşidindeki gibi. 
 
TAVUK: Aynı Buğday Rengi Alacalı renk çeşidindeki gibi, ancak mümkün olduğunca 
eşit dağılımlı krem ile açık buğday rengi arası ana renk. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi Kusurlar: Saf beyaz kanat üçgeni; tavukta çok koyu ana renk. 
 
Bronz Altın Buğday Rengi Alacalı: 
 
Aynı Bronz Altın Buğday Rengi çeşidindeki gibi ancak siyah tüy bölgeleri bronz 
parıltılı, doygun kahverengi ile yer değiştirmiştir. 
 
Siyah, Sarı kuyruklu: Kafa, boyun ve vücut tüyleri doygun eşit dağılımlı sarı 
(horozda cinsiyete bağlı olarak biraz daha koyu). El ve kol telekleri tüy dış kısımları 
sarı, tüy iç kısımları siyah, öyle ki kanatlar kapalı halinde iken neredeyse sadece sarı 
görünür. Kuyruk ana telekleri siyah, aşağılara doğru biraz örtülü sarı. Ana ve yan orak 
telekleri siyah, dar sarı oyalı olarak tercih edilir. Alt yumuşak tüyler açık sarı ile açık 
gri arası. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Siyah boyun deseni; ağırlıklı olarak siyah sarı renk kuyruk; pigment 
eksikliği. 
 
Kızıl, siyah kuyruklu:  
 
HOROZ: Desen aynı “Sarı, Siyah Kuyruklu” da ki gibi. Ana renk olarak doygun eşit 
dağılımlı kızıl kahverengi arzulanır. Yele, eyer ve omuzlar biraz daha koyu. 
 
TAVUK: Aynı çok kızıl, koyu Altın Buğday Rengi çeşidindeki tavuğa benzer.  
Ayak rengi sarı. 
 



Ciddi kusurlar: Siyah boyun deseni; ağırlıklı olarak kızıl renk kuyruk; pigment 
eksikliği. Tavukta çok lekeli ana renk. 
 
 
Krem Buğday Rengi: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri buğday rengi. Omuzlar, kanat örtüleri ve sırt krem 
beyaz. El ve kol telekleri, tüy dış kısmı açık buğday rengi (Kanat üçgeni) ve  tüy iç 
kısmı gri kahverengimsi puantiyeli. Göğüs, karın ve uyluklar çok açık krem rengi ile 
neredeyse beyaz arası. Kuyruk ana teleklerin dış taraftan görünen kısmı buğday 
rengi, görünmeyen kısım gri kahverengimsi çilli. Ana ve yan orak telekleri koyu 
buğday rengi ile sarısı arası. Koyu yele, eyer ve kuyruk bölgeleri ile açık renk diğer 
tüylerle güçlü bir kontrast arzu edilir. Alt yumuşak tüyler gri. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun yakası açık sarımsı buğday rengi. Diğer tüylerin ana rengi 
mümkün olduğunca çok açık krem rengi ile neredeyse beyaz arası. El ve kol telekleri 
tüy dış kısmı çok açık krem rengi (Kanat üçgeni) ve tüy iç kısmı gri kahverengimsi çilli. 
Kuyruk ana teleklerin dış taraftan görünen kısmı açık buğday rengi, görünmeyen 
kısım gri kahverengimsi çilli. Alt yumuşak tüyleri gri, kafada siyah griye kadar. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda, çok açık takı tüyleri ve/veya kuyruk kısmı, çok koyu vücut 
rengi, eksik kontrast; Tavukta çok koyu ana renk, siyah boyun deseni. 
 
Altın, Bronz Kuyruklu:  
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri parlak turuncu, mat bronz kahverengi merkez 
çizgili. Omuzlar ve sırt parlak kızıl kahverengi. El telekleri mat bronz kahverengi, 
kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı kızıl kahverengi (kanat üçgeni), iç 
kısmı mat bronz kahverengi. Göğüs, kanat örtüleri, kanat bağlantı tüyleri, karın ve 
uyluklar açık kestane rengi. Ana kuyruk telekleri, çok koyu mat kahverengi, aşağılara 
doğru biraz örtülü açık kestane kahverengi. Orak telekleri parlak bronz kahverengi. 
Yan orak telekleri hafif çilli ve çok parlak. Alt yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun doygun sarı, alt kısımlar mat kahverengi merkez çizgili ve sarı 
tüy saplı. Kanat telekleri sarı, mat kahverengi tüy iç kısımlı. Sırt, eyer, kanat örtü 
tüyleri ve vücut tüyleri açık sarı, sarı tüy saplı ve sarı tüy kenarlı. Bu tüylerin iç kısmı 
az veya çok belirgin mat kahverengi çilli Göğüs, karın ve uyluklar eşit dağılımlı açık 
sarı. Kuyruk çikolata kahverengi, üst ana kuyruk telekleri renk olarak kuyruk örtü 
tüyleri ile uyumlu. Alt yumuşak tüyler grimsi. 
Ayak rengi sarı 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda kirli göğüs rengi, koyu yele ve eyer, eksik parlaklık; Tavukta 
çok açık veya lekeli ana renk. 
 
 
Altın, Bronz Kuyruklu, Oyalı: 



 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri parlak turuncu, mat bronz kahverengi merkez 
çizgili. Omuzlar ve sırt parlak kızıl kahverengi. El telekleri mat bronz kahverengi, 
kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı kızıl kahverengi (kanat üçgeni), iç 
kısmı bronz kahverengi, Göğüs, kanat örtüleri, kanat bağlantı tüyleri, karın ve uyluklar 
açık kestane renginde, zarif siyahımsı oyalı.  Kuyruk ana telekleri, çok koyu mat 
kahverengi, aşağılara doğru biraz örtülü açık kestane kahverengi. Orak telekleri 
parlak bronz kahverengi. Kuyruk yan orak telekleri hafif çilli ve çok parlak. Alt 
yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Aynı Altın Bronz Kuyruklu Tavuk gibi. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda belirsiz oya desen, koyu yele ve eyer, eksik parlaklık; 
Tavukta çok açık veya lekeli ana renk 
 
Altın, Bronz Kuyruklu ,Gümüş Boyunlu: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri görünen kısımlar açık krem rengi ile neredeyse 
beyaz arası, tüy dipleri açık kahverengi. Omuzlar ve sırt parlak kızıl turuncu. El 
telekleri mat bronz kahverengi, kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı kızıl 
kahverengi, dar krem rengi kenarlıklı (kanat üçgeni kızıl kahverengi, arada biraz krem 
rengi taşmalara izin verilir), iç kısım mat bronz kahverengi. Göğüs, kanat örtüleri, 
kanat bağlantı tüyleri, karın ve uyluklar açık kestane renginde. Kuyruk ana telekleri, 
çok koyu mat kahverengi, aşağılara doğru biraz örtülü açık kestane kahverengi. Orak 
telekleri parlak bronz kahverengi. Kuyruk yan orak telekleri hafif çilli ve çok parlak. Alt 
yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun buğday rengi, gümüş oyalı ve alt kısımlar mat kahverengi 
merkez çizgili. Kanat telekleri buğday rengi, mat kahverengi tüy iç kısımlı. Sırt eyer 
kanat örtü tüyleri ve vücut tüyleri buğday rengi, köz ateşi rengi ve açık tüy kenarlı. Bu 
tüylerin iç kısmı az veya çok belirgin mat kahverengi çilli. Göğüs, karın ve uyluklar eşit 
dağılımlı açık saman rengi, daha açık renk tüy saplı ve kenarlı. Kuyruk çikolata 
kahverengi, üst ana kuyruk telekleri renk olarak kuyruk örtü tüyleri ile uyumlu. Alt 
yumuşak tüyler grimsi. 
Ayak rengi sarı 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda kirli göğüs rengi, gerçek sarı veya lekeli yele, eksik 
parlaklık; Tavukta çok lekeli ana renk, eksik açık renk oya desen. 
 
Altın-Bronz Kuyruklu-Gümüş Boyunlu-Oyalı: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri görünen kısımlar açık krem rengi ile neredeyse 
beyaz arası, tüy dipleri açık kahverengi. Omuzlar ve sırt parlak kızıl turuncu. El 
telekleri mat bronz kahverengi, kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı kızıl 
kahverengi, dar krem rengi kenarlıklı (kanat üçgeni kızıl kahverengi, arada biraz krem 
rengi taşmalara izin verilir), iç kısım mat bronz kahverengi. Göğüs, kanat örtüleri, 



kanat bağlantı tüyleri, karın ve uyluklar açık kestane rengi, zarif siyahımsı oya desenli. 
Kuyruk ana telekleri, çok koyu mat kahverengi, aşağılara doğru biraz gizli açık 
kestane kahverengi. Orak telekleri parlak bronz kahverengi. Kuyruk yan orak telekleri 
hafif çilli ve çok parlak. Alt yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Aynı Altın-Bronz Kuyruklu Gümüş Boyunlu tavuk gibi. 
Ayak rengi sarı 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda belirsiz oya desen, gerçek sarı veya lekeli yele, eksik 
parlaklık; Tavukta çok lekeli ana renk, eksik açık renk oya desen. 
 
 
Altın-Bronz Kuyruklu-Gümüş Boyunlu-Çift Oyalı: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri görünen kısımlar açık krem rengi ile neredeyse 
beyaz arası, tüy dipleri açık kahverengi. Omuzlar ve sırt parlak kızıl turuncu. El 
telekleri mat bronz kahverengi, kahverengi kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı kızıl 
kahverengi krem rengine geçişli (kanat üçgeni iki renkli kızıl kahverengi/krem), iç 
kısım mat açık kahverengi. Göğüs, kanat örtüleri, kanat bağlantı tüyleri karın ve 
uyluklar açık kestane renginde, tüy uçlarında zarif siyahımsı oya desenli. Bu siyah 
oya desenin iç kısmında belirgin krem renkli bir iç oya desen bulunur. Kuyruk ana 
telekleri, çok koyu mat kahverengi, aşağılara doğru biraz örtülü açık kestane 
kahverengi. Orak telekleri parlak bronz kahverengi. Kuyruk yan orak telekleri hafif çilli 
ve çok parlak. Alt yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Aynı Altın-Bronz Kuyruklu Gümüş Boyunlu tavuk gibi. 
Ayak rengi sarı 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda çok bulanık oya desen, aşırı geniş krem rengi iç oya desen, 
öyle ki göğüs güzel üç renkli değildir, gerçek sarı veya lekeli yele, eksik parlaklık; 
Tavukta çok lekeli ana renk, eksik açık renk oya desen. 
 
Gümüş-Bronz Kuyruklu-Oyalı: 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, mat açık bronz kahverengi merkez 
çizgili. Omuzlar ve sırt gümüş beyaz. El telekleri mat bronz kahverengi, beyaz dış 
kenarlıklı. Kol telekleri tüy dış kısmı beyaz (kanat üçgeni), iç kısım mat bronz 
kahverengi. Göğüs, kanat örtüleri, kanat bağlantı tüyleri, karın ve uyluklar gümüş 
beyaz, zarif siyahımsı oyalı. Ana kuyruk telekleri mat kahverengi, aşağılara doğru 
biraz örtülü gri beyaz. Orak telekleri parlak açık bronz rengi, yan orak telekleri hafif 
çilli. Alt yumuşak tüyler kahverengimsi gri. 
 
TAVUK: Kafa ve boyun neredeyse beyaz, alt kısımlar mat kahverengi merkez çizgili. 
Kanat telekleri çok açık buğday rengi, gri kahverengi tüy iç kısımlı. Sırt, eyer, kuyruk 
örtü tüyleri ve vücut tüyleri krem ile neredeyse beyaz arası. Bu tüylerin iç kısımları çok 
az belirgin mat gri kahverengi çilli. Göğüs, karın ve uyluklar neredeyse beyaz. Kuyruk 



açık gri kahverengi. Üst ana kuyruk telekleri renk olarak kuyruk örtü tüyleri ile uyumlu. 
Alt yumuşak tüyler grimsi. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda ana renkte güçlü sarı oluşumlar; belirsiz oya desen.Tavukta 
çok lekeli ana renk. 
 
 
 

 


