
Çıplak boyunlu Tavuk    14.09.2020 

Renk çeşitleri: 

Not: Tüm renk çeşitlerinde, hem gül ibikli hem balta ibikli varyasyonu kabul 

edilir. 

 

Siyah: 

  

 

Saf Siyah böcek yeşili parıltılı. 

Ayak rengi siyah ile arduvaz taşı rengi arası. Ayak tabanı ten rengi 

Ciddi Kusur: 

Mor parlaklık; pas; tüylerde yoğun şekilde pigment eksikliği; çok açık ayak rengi. 

Beyaz: 

  

 

Saf beyaz 

Ayaklar ten rengi 
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Ciddi kusur: 

Renkli tüyler; güçlü sarı renklenme 

Mavi (oyalı)  

  

 

Net, eşit dağılımlı, çok açık olmayan gri mavi. Her tüy az çok koyu oyalı. Kafa tüyleri 

ve eyer siyahmavi. Horozun kanat örtülerindeki mavi daha koyu. Kuyruk mavi. 

Ciddi kusurlar: 

Güçlü eşit dağılımlı olmayan, grimavi ana renk; eksik oyalar; tüylerde kahverengi 

tüylenme; tüylerde pigment eksikliği 

Kırmızı: 

  

 

Yüzey rengi eşit, dolgun, parlak, kızıl.  Kanatlar ve kuyrukta siyaha izin verilir. Alt 

tüyler kızıl, biraz gri renge izin verilir. 

Ayak rengi, ten rengi. Tek tük renkli pullara izin verilir. 
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Ciddi kusurlar: Çok açık ve çok lekeli yüzey rengi; alt tüylerde çok soba kurumu 

rengi; tüylerde beyazlık. 

Sarı: 

  

 

Eşit dağılımlı, parlak, doygun sarı yüzey rengi. Horozda kanat örtüleri ve eyer tüyleri 

daha doygun renkte. Alt tüyler ve tüy şaftları sarı. Kanatlarda ve kuyrukta siyaha izin 

verilir. Ayak rengi ten rengi. 

Ciddi kusurlar: aşırı kırmızı, saman renginde yada çok lekeli yüzey rengi; aşırı 

kurum; tüylerde beyazlık. 

Guguk rengi:   

  

 

Her tüy, siyah ve mavigri, hafif kavisli  birbirini takip eden şeritli. Horozda eşit 

genişlikte, tavukta koyu kısımlar açık kısımlara göre biraz daha geniş. Desen güçlü 

değildir. Alt tüyler az desenlidir. 

Ayak rengi ten rengi. Tek tük renkli pullara izin verilir.  

Ciddi Kusurlar: 

Tüylerde kahverengi ton, kuyruk ve kanat tüylerinde pigment eksikliği. 
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Yabani Kahverengi: 

  

 

HOROZ: Kafa tüyleri koyu altın renginde. Omuz örtüleri ve sırt kızıl altın. Eyer tüyleri, 

siyah merkez çizgili, kızıl altın renginde. Göğüsteki tüy şeritleri siyah. El telekleri 

siyah, dış kısımları kahverengi. Kol teleklerinin iç kısmı ve tüy uçları siyah, dış kısmı 

kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Bağlantı tüyler yeşil parıltılı siyah. 

Göğüs, uyluklar ve karın siyah, kuyruk siyah böcek yeşili parıltılı. 

TAVUK: Kafa tüyleri koyu altın renginde. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri gri- 

kahverengi, mümkün mertebe eşit siyah kırçıllı ve güçlü şekilde öne çıkan açık renk 

tüy saplı. Göğüs pas kızılı, karına doğru daha gri olur. Kanatlar ve kuyruk siyah 

kahverengi. 

Ayak rengi ten rengi 

Ciddi Kusurlar: 

HOROZDA: Çok açık saman renginde altın tonları, göğüs ve uyluklarda çok fazla 

kahverengi desen; tüylerde mor renk. Tüylerde pigment eksikliği. 

TAVUKTA: Çok açık renk, gri vücut tüyleri ve fazla eşit olmayan kırçıllı desen; payet 

oluşumu ve oya. Tüylerde pigment eksikliği. 
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Siyah Karyağdı: 

  

 

HOROZ: Ana renk siyah, yeşil parıltılı. Tüylerin desenleri, tüy uçlarında V şeklinde 

saf beyaz lekelerden (benek) oluşur, göğüste, kanat örtülerinde ve uyluklarda 

mümkün mertebe eşit dağılımlı olmalı. Eyer tüyleri de beyaz tüy uçlu olmalı. Orak ve 

(dümen) ana kuyruk tüyleri mümkün mertebe beyaz uçlu siyah, alt yumuşak tüyler 

siyah gri olmalı. 

TAVUK: Tüm vücutta doygun siyah ve desen mümkün olduğunca eşit dağılımlı 

olmalı, öyleki mümkün olan en çok sayıda tüyde V şeklinde beyaz uç olmalı. İlk 

yıllarda desen, yaşlı hayvanlara göre, çoklu hafif şekilde ve çok keskin hatlar 

olmadan ortaya çıkar. Her kanatta ikiye kadar beyaz  el teleklerine izin verilir. 

Ayak rengi ten rengi, siyah lekeli olur. 

Ciddi Kusurlar:  

Eksik parıltı; çok zayıf; fazla kaba veya çok bulanık desen; kanatlarda çok fazla 

beyazlık; horozun orak ve ana kuyruk tüylerinde beyaz oluşum. Kanat örtülerinde 

kızıl tüyler. 
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EE kitabında olmayan, ama tanımlanmış renk çeşidi: kahverengi porselen 
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