
İtalyan, renk standardı   19.01.2021 

 

Renk çeşitleri: 

 

1 Keklik boyunlu: 

 
 

 

HOROZ: Kafa koyu altın rengi; yele koyu altın rengi, her tüyün ortasındaki siyah 

merkez çizgisi kenarı geçip tüy ucuna kadar gitmemeli. Omuz örtü tüyleri ve sırt kızıl 

altın rengi. Eyer tüyleri kızıl altın rengi, mümkün mertebe merkez çizgili. Bağlantı 

tüyleri siyah yeşil parıltılı. El telekleri, ince kahverengi dış kenarlıklı, siyah. Kol 

teleklerinin iç kısımları ve tüy uçları siyah. Dış kısımları kahverengi, kanat üçgenini 

oluşturacak şekilde. Göğüs , uyluklar ve kuyruk yeşil parıltılı, siyah. 

TAVUK: Kafa koyu altın rengi. Boyun tüyleri koyu altın rengi, , her tüyün ortasındaki 

geniş siyah merkez çizgisi kenarı geçip tüy ucuna kadar gitmemeli. Sırt, omuzlar ve 

kanat örtü tüyleri gri kahverengi, mümkün mertebe eşit dağılımlı siyah kırçıl desenli, 

ve çok belirgin açık tüy saplı. Göğüs pas kızıl karnına doğru griye döner. Kanat 

telekleri ve kuyruk siyah kahverengi.  

Ciddi kusurlar: HOROZda: Yele ve eyer fazla kahverengi veya saman renkli. Koyu 

örtü tüyleri; desenli göğüs veya uyluklar; kanat teleklerinde çok pigment eksikliği.  

TAVUKta : Açık renkli boyun tüyleri; geniş merkez çizgilerin kenarı geçip tüy uçuna 

kadar gitmesi (kurumlu yaka); zayıf kırçıl desen; fazal açık ana renk; payet oluşumu 

(parlak tüy kenarları); belirsiz tüy sap rengi; kanat teleklerinde çok pigment eksikliği. 
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2 Altın rengi : 

  

 

HOROZ: Kafa doygun altın rengi. Yele tüyleri altın rengi, siyah veya siyah alacalı 

merkez çizgili, üst kısımlarında tüy sapları altın sarısı. Eyer tüyleri altın rengi, 

dişarıdan görünmeyen belli belirsiz gri alacalı merkez çizgili, veya merkez çizgisiz. 

Sırt, omuzlar ve kanat örtü tüyleri doygun parlak altın kızıl. Kanat örtü tüyleri 

(bağlantılar) yeşil parıltılı, siyah. El telekleri, ince kahverengi dış kenarlıklı, siyah. Kol 

teleklerinin iç kısımları ve tüy uçları siyah. Dış kısımları kahverengi, kahverengi bir 

kanat üçgeni oluşturacak şekilde. Göğüs, yanlar ve karın tüyleri, dar ince altın 

kenarlıklı, siyah. Uyluklar mümkün mertebe siyah. Kuyruk siyah, orak tüyleri yeşil 

parıltılı.  

TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın rengi, siyah veya siyah alacalı merkez 

çizgili, üst kısımlarda tüy sapları altın sarısı. Vücut tüyleri altın kahverengi, eşit 

dağılımlı kırçıl desenli ve altın sarı tüy saplı. Tüm tüy uçlarında net sınırlanmış, eşit, 

altın kenarlık oluşumlu (payet). Göğüs somon rengi ile kahverengi kızıl arasında. 

Uyluklar ve karın gri kahverengi. El telekleri, ince kahverengi dış  kenarlıklı, siyah. 

Kol teleklerinin iç kısımları siyah, dış kısımları siyah kırçıllı, altın kahverengi. Ana 

kuyruk telekleri ağırlıklı siyah. Kuyruk örtü tüyleri, vücut tüyleri ile uyumlu. 

Ciddi kusurlar: 

HOROZ: Çok açık veya tüy ucuna kadar giden yele deseni; fazla kahverengi veya 

saman rengi takı tüyleri; fazla koyu sırt ve kanat örtü tüy rengi; eksik veya çok soluk 

göğüs deseni; pigment eksikliği. 

TAVUK: Kesik, uca kadar giden veya kurumlu boyun deseni; fazla açık boyun rengi; 

belirgin şekilde eşit olmayan fazla koyu veya açık ana renk; çok düzensiz veya 
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dalgaya benzeyen kırçıl desen; vüçut tüylerinde pas veya kurum rengi; eksik veya 

çok düzensiz payet deseni; belirgin olmayan tüy sapı rengi; pigment eksikliği. 

 

3 Gümüş rengi: 

  

 

HOROZ: Kafa beyaz. Yele tüyleri gümüş beyaz, siyahımsı veya gri alacalı merkez 

çizgili, üst kısımlarında beyaz saplı. Eyer tüyleri gümüş beyaz, dişarıdan 

görünmeyen belli belirsiz gri alacalı merkez çizgisi, veya merkez çizgisiz. Sırt, 

omuzlar ve kanat örtü tüyleri saf gümüş beyaz. Kanat örtü tüyleri (bağlantılar) yeşil 

parıltılı, siyah. El telekleri, ince beyaz dış kenarlıklı, siyah. Kol teleklerinin iç kısımları 

ve tüy uçları siyah. Dış kısımları beyaz, beyaz bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde. 

Göğüs, yanlar ve karın tüyleri, dar ince beyaz kenarlıklı, siyah. Uyluklar mümkün 

mertebe siyah. Kuyruk siyah, orak tüyleri yeşil parıltılı.  

 

TAVUK: Kafa gümüş gri. Boyun tüyleri gümüş beyaz, siyahımsı veya gri alacalı 

merkez çizgili, üst kısmımlarında tüy sapları beyaz. Vücut tüyleri gümüş gri, eşit 

dağılımlı kırçıl desenli ve beyaz tüy saplı. Tüm tüy uclarında net sınırlanmış, eşit, 

gümüş beyaz kenarlık oluşumlu (payet). Göğüs somon rengi. Uyluklar ve karın kül 

grisi. El telekleri, ince beyaz dış  kenarlıklı, siyah. Kol teleklerini iç kısımları siyah, dış 

kısımları siyah kırçıllı, gümüş gri. Ana kuyruk telekleri ağırlıklı olarak siyah. Kuyruk 

örtü tüyleri, vücut tüyleri ile uyumlu. 
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Ciddi kusurlar: 

HOROZ: Çok açık veya tüy ucuna kadar giden yele deseni; pas rengi; sarı renk 

oluşumu; eksik veya çok soluk göğüs deseni; pigment eksikliği. 

TAVUK: Kesik veya uca kadar giden boyun deseni;  belirgin şekilde düzensiz fazla 

koyu veya açık ana renk; çok düzensiz veya dalgaya benzeyen kırçıl desen; vücut 

tüylerinde pas veya kurum rengi; eksik veya çok düzensiz payet deseni; belirgin 

olmayan tüy sapı rengi; pigment eksikliği. 

 

4 Siyah:  

  

 

HOROZ ve TAVUK güçlü yeşil parıltılı siyah; horozda açık (beyazımsı) alt yumuşak 

tüyler kabul edilir. Tavukta alt yumuşak tüyler koyu gri. Ayak rengi sarı; gaga rengi 

koyu kemik rengi ile sarı arasında. 

Ciddi kusurlar: Farklı renkli tüyler, özellikle horozların yelesinde kırmızılık ve kırmızı 

kanat uçları; kuyrukta pigment eksikliği; mat tüy rengi; çok beyaz alt yumuşak tüyler; 

ayaklar yeşilimsi veya siyahımsı oluşumlu. 
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5 Siyah karyağdı: (siyah, beyaz benekli) 

  

 

HOROZ: Ana renk siyah, böcek yeşili parıltılı. Alt yumuşak tüyler siyah gri. Tüylerin 

desenleri, tüy uçlarında V şeklinde saf beyaz noktalı (benekli). Göğüs, kanat 

örtülerinde ve uyluklarda mümkün mertebe eşit dağılımlı olmalı. Yele ve eyer tüyleri 

de beyaz tüy uçludur.  Orak telekleri ve ana kuyuk telekleri mümkün mertebe beyaz 

uçlu siyah. 

TAVUK: Tüm vücutta desen mümkün olduğunca eşit dağılımlı olmalı, öyleki mümkün 

olan en çok sayıda tüyde V şeklinde beyaz uçlu olmalı. Bu desen genç hayvanlarda, 

yaşlı hayvanlara göre daha az belirgindir. Horozda her kanatta bir tane beyaz teleğe 

izin verilir. Tavukta tüm kanat telekleri siyah, veya beyaz uçlu siyah olmalı.  

 

Ciddi Kusurlar:  

Tüylerde pas rengi oluşumlar; tüyler mat siyah veya mor şeritli; ayak rengi yeşil veya 

siyahhımsı oluşumlu. HOROZda: birden fazla beyaz kanat telekleri veya tek taraflı 

beyaz ana kuyruk teleği ve orak telekleri. TAVUKta: birkaç beyaz kanat telekleri; çok 

kaba veya eksik benek desen. 
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6 Sarı: 

  
 

HOROZ ve TAVUK: Üst tüyler ve alt yumuşak tüyler eşit dağılımlı altın sarı, tüy 

sapları sarı. Kuyrukta hafif serpintilere izin verilir, fakat beyazlık veya pigment 

eksikliği olmamalı. El ve kol telekleri doygun sarı olmalı, ve koyu sarı tüy saplarına 

sahip olmalı. Horozdaki kuyrukta biraz bronz rengi hafif bir sapmadır ve 

değerlendirme notu olarak "çok iyi" yi engellemez. 

 

Ciddi kusurlar: Tüy rengi kızıl, saman rengi veya çok lekeli; kanat teleklerinde 

siyahlık; pigment eksikliği; boyun tüylerinin desenli olması; kuyrukta çok kurum rengi. 

 

7 Şeritli: 

  
 

  

Her tüy, birden çok değişimli ve mümkün mertebe eşit, siyah ve süt mavisi renklerle, 

keskin sınırlı, yatay şeritli. Şeritler mümkün olduğunca dar olmalı. Şeritler düz bir 

şekilde dizilmiş ve horozda eşit genişlikte. Tavukta siyah şeritler daha geniş olduğu 

için, tavuğun genel görünümü biraz daha koyu renktedir. Tüy uçları siyah şerit ile 

biter. Alt yumuşak tüyler belirgin desenli.  

 

Ciddi kusurlar: 
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HOROZda: Desende sarı veya gri renkler; siyah tüy bölgelerde kahverengilik; 

bulanık siyah; kanatlar ve sırtında pas rengi; orak teleklerinde ve kanat örtü 

tüylerinde beyazlık. TAVUKta: boyun tüylerinde çillenme; yanlarda beyazlık; kurumlu 

desen. HOROZ ve TAVUKta kaba ve geniş desen.  

 

8 Tanı rengi: 

  

 

HOROZ: Göğüs, karın, el telekleri, kuyruk ve alt yumuşak tüyleri gri guguk şerit  

desenli .Yele tüyleri kızılımsı sarı, eyer tüyleri altın rengi, her iki bölgenin tüyleri 

merkez çizgili ve beyaz yatay şeritli. Sırt ve omuzlar kızıl, belli belirsiz guguk desenli. 

Kol teleklerinin iç kısmı gri, dış kısmı gri-beyaz-sarı dalgalı, kapalı halinde 3 renkli bir 

kanat üçgeni oluşturur.  

TAVUK: Keklik boyunlu ana renk, üstüne mat kayağan taşı gri guguk desenli. Biraz 

pas rengine izin verilir. Göğüs somon rengi ile kızıl pas rengi arasında. El telekleri ve 

kuyruk koyu gri kahverengi, siyah kırçıl desenli. Boyun tüyleri altın rengi, gri merkez 

çizgili ve beyaz yatay şeritli.  

 

Ciddi kusurlar: 

Horozda göğüste fazla sarımsı renk; istenilen renkte olmayan kanat üçgeni; vücut 

tüylerinde eksik kahverengilik; Tavukta sarı göğüs rengi; çok belirgin payet oluşumu; 

ayaklarda söğüt yeşilli oluşumlar; kuyruk ve kanat teleklerinde pigment eksikliği. 
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9 Mavi keklik boyunlu 

 
 

 

HOROZ: Desen, keklik boyunlu’daki gibi, ama siyah yerine mavi renkli. Kafa turuncu 

kızıl. Yele, altın rengi, tüy uçları biraz daha koyu renkli. Her tüyün ortasındaki saf 

mavi merkez çizgisinin tüy kenarlarını hafif geçmesine izin verilir.  Omuz örtü tüyleri 

ve sırt, altın kızıl rengi. Eyer tüyleri altın rengi, mavi merkez çizgili. Takı tüylerinde ve 

kanat örtü tüylerinde hafif bir altın parıltılık vardır.Kanat örtü tüylerinin üstünde saf 

mavi bir kuşak deseni vardır.  El telekleri, ince kahverengi dış kenarlıklı, mavi. Kol 

teleklerinin iç kısımları ve tüy uçları mavi. Görünen dış kısımları kahverengi, 

kanatların kapalıyıken kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Göğüs , uyluklar ve kuyruk 

mavi. 

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri altın rengi. Boyunda, her tüyün ortasındaki saf mavi 

merkez çizgisinin kenarı hafif  geçip tüy ucuna gitmesine izin verilir. Göğüs somon 

rengi. Diğer vücut tüyleri mümkün mertebe saf mavi.  

 

Ciddi kusurlar: HOROZda: Göğüs, karın veya uyluklar altın renkli oya desen. 

Kurumlu mavi renk. Yelenin merkez çizgilerinin çok fazla tüy uçlarına gitmesi ve mavi 

kenarlı ve kurumlu yakayı oluşturulması. TAVUKta :  Yelenin merkez çizgilerinin çok 

fazla tüy  uçlarına gitmesi ve mavi kenarlı ve kurumlu yakayı oluşturulması. Kirli, 

kurum veya  paslı  mavi renk.  Her iki cinsiyette ,saf sarı olmayan ayak rengi. 
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10 Mavi altın rengi : 

  

 

HOROZ: Kafa altın rengi. Yele tüyleri altın rengi, mavi (veya mavi alacalı) merkez 

çizgili, üst kısımlarında tüy sapları altın sarısı. Eyer tüyleri altın rengi, dişarıdan 

görünmeyen belli belirsiz açık mavi merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtü tüyleri 

doygun parlak altın kızıl. Kanat örtü tüyleri (bağlantılar) mavi. El telekleri, dar 

kahverengi dış kenarlıklı, mavi. Kol teleklerinin iç kısımları ve tüy uçları mavi. Dış 

kısımları kahverengi, kahverengi bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde. Göğüs, yanlar 

ve karın tüyleri,  mavi veya kayağan taşı grisisi  ve dar altın kahverengi kenarlıklı. 

Uyluklar mümkün mertebe mavi. Kuyruk açık mavi ile kayağan taşı mavisi arası. 

Orak tüyleri biraz daha koyu renkte. TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın 

rengi, açık mavi veya kayağan taşı mavisi merkez çizgili, üst kısımlarda tüy sapları 

altın sarısı. Vücut tüyleri orta derece altın kahverengi, eşit dağılımlı kırçıl desenle 

kaplı, öyle ki tüyler dışarıdan neredeyse tamamen mavi görünür. Tüy köküne doğru 

altın sarı tüy saplar ve tüm tüy uçlarında net sınırlanmış, eşit, altın kenarlık oluşumlu 

(payet). Göğüs somon renkgi. Uyluklar ve karın gri kahverengi. El telekleri, dar 

kahverengi dış  kenarlıklı, mavi. Kol teleklerinin iç kısımları mavi, dış kısımları mavi 

kırçıllı kaplı, altın kahverengi. Ana kuyruk telekleri ağırlıklı mavi. Kuyruk örtü tüyleri 

vücut tüyleri ile uyumlu. 

Ciddi kusurlar: 

HOROZ: Çok açık veya tüy ucuna kadar giden yele deseni; fazla kahverengi veya 

saman rengi takı tüyleri; fazla koyu sırt ve kanat örtü tüy rengi; eksik veya çok soluk 

göğüs deseni; kanat ve kuyruk teleklerinde çok siyahlık; pigment eksikliği. 

TAVUK: Kesik, uca kadar giden veya kurumlu boyun deseni; fazla açık boyun rengi; 

belirgin şekilde eşit olmayan fazla koyu veya açık ana renk; çok düzensiz veya 
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dalgaya benzeyen kırçıl desen; vüçut tüylerinde pas veya kurum rengi; eksik veya 

çok düzensiz payet desen; belirgin olmayan tüy sapı rengi; pigment eksikliği. 

 

11 Turunç boyunlu: 

 

 

HOROZ: Kafa saman sarısı; yele tüyleri saman sarısı, siyahımsı veya gri alacalı 

merkez çizgili. Eyer tüyleri turuncu sarı, hafif merkez çizgili veya merkez çizgisiz. Sırt 

yoğun parıltılı, orta kestane kahverengisi. Omuzlar eşit dağılımlı altın kızıl ile altın 

turuncu arasında. Kanat bağlantı tüyleri yeşil parıltılı siyah, kanatların üzerinde geniş 

bir kuşak oluşturacak şekilde. El telekleri, sarımsı beyaz dış kenarlıklı, siyah. Kol 

teleklerinin iç kısmı ve tüy ucu siyah, dış kısmı sarımsı beyaz, öyle ki kapali halinde 

sarımsı beyaz bir kanat üçgeni oluşturur. Göğüs, uyluklar ve vücut arka bölgesi 

siyah. Arka bölgede dar saman sarısı tüy kenarlarına izin verilir. Kuyruk siyah, orak 

tüyleri güçlü yeşil parıltılı.  

TAVUK: Kafa saman sarısı. Boyun tüyleri saman sarısı, siyahımsı veya gri alacalı 

merkez çizgili ve üst kısımlara doğru mum sarısı tüy saplı. Vücut tüyleri açık gri 
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kahverengi, zarif siyah kırçıl desenli ve güçlü mum sarısı tüy saplı; ince saman sarısı 

tüy kenarlarına izin verilir. Göğüs somon renginde. Karın ve arka kısmı kül grisi.  

El telekleri, turuncu renk dış kenarlıklı, siyah. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı 

vücut tüy rengi ile uyumlu. Ana kuyruk telekleri siyah kahverengi, kuyruk örtü tüyleri 

neredeyse uçuna kadar kırçıl desenli.   

 

Ciddi kusurlar: 

HOROZ: Çok açık veya tüy uca kadar giden boyun deseni; göğüs ve uyluklarda oya 

desen; sırt ve kanat örtü tüyleri düzensiz veya fazla açık renkli;  eksik yeşil parlaklık; 

pigment eksikliği. TAVUK: Geniş ve uca kadar giden boyun deseni; kanat örtü 

tüylerinde çok pas rengi; eksik tüy sapı desen (belli olmayan sap rengi); soluk kırçıl 

desen; geniş oya desen veya payet oluşumu; pigment eksikliği. 

 

 

12 Lavanta turunç boyunlu (= İzabel kahverengi)  

  
 

 

HOROZ: Kafa saman sarısı; yele tüyleri saman sarısı, lavanta rengi merkez çizgili. 

Eyer tüyleri saman sarısı, hafif merkez çizgili veya merkez çizgisiz. Sırt ve kanat örtü 

tüyleri sarı turuncu. Kanat bağlantı  tüyleri lavanta renginde. El telekleri, turuncu dış 

kenarlıklı, lavanta renginde. Kol teleklerinin iç kısmı lavanta rengi, dış kısmı krem 

rengi, öyle ki kapali halinde krem rengi bir kanat üçgeni oluşturur. Göğüs, karın, 

uyluklar ve vücut arka bölgesi lavanta renginde. Arka bölgede dar saman sarısı tüy 

kenarlarına izin verilir. Kuyruk lavanta renginde. 

TAVUK: Kafa saman sarısı. Boyun tüyleri saman sarısı, lavanta rengi merkez çizgili. 

Vücut tüyleri açık lavanta rengi, zarif kırçıl desenli ve krem rengi tüy saplı; ince 
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saman sarısı tüy kenarlarına izin verilir. Göğüs açık somon renginde. El ve kol  

telekleri lavanta renginde. Kuyruk lavanta renginde. 

 

Ciddi kusurlar:  

HOROZ: Yelede, tüy ucuna kadar giden merkez çizgi veya eksik merkez çizgi; göğüs 

ve uyluklarda oya desen; fazla açık kanat örtü rengi; çok kurumlu lavanta rengi; 

pigment eksikliği. TAVUK: Vücut tüylerinde belirgin olmayan veya eksik kırçıl desen; 

geniş, saman sarısı oya desen veya payet oluşumu; pigment eksikliği. 

 

Not: İtalyan ırkında, Turunç BOYUNLU ve Lavanta turunç BOYUNLU ya (İzabel) ek 

olarak, Turunçu RENGİ ve Lavanta turuncu RENGİ renk çeşitleri standartta 

tanınmamayacak.  

 

 

 

13 Kızıl eyerli (EE: beyaz altın boyunlu) 

  
 

 

HOROZ: Kafa turunucu, yele ve eyer tüyleri parıltılı altın turuncu ve beyaz merkez 

çizgili. Sırt yoğun kızıl rengi. Kanat örtü tüyleri doygun tuğla kırmızısı. Kanat bağlantı 

tüyleri beyaz. El telekleri, dar kahverengi dış kenarlıklı, beyaz. 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 siyah serpintilere izin verilir.  

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

somon rengi. Diğer tüyleri krem beyazı. Kapalı kanatlarının alt kısımında hafif pas 

rengine izin verilir (kanat gülü).  
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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 kahverengi kanat üçgeni; göğüs ve uyluklarda çok kızıl oluşumlar. TAVUKta 

eksik boyun deseni, veya merkez çizgilerinin çok fazla tüy uçlarına gitmesi; fazla 

kahverengi veya çok açık göğüs rengi; vüçut tüylerinde çok pas oluşumu. HOROZ ve 

TAVUKta, tüylerinde çok siyahlık, veya saf siyah tüyler. 

 

14 Kırmızı  

  

 

HOROZ ve TAVUKta  eşit dağılımlı, doygun , parıltılı kızıl, fakat RIR (Rhode island 

red) ırkındaki gibi kızıl değil. Boyun ve eyer tüyleri (takı tüyleri) biraz daha yoğun 

renkte. Kuyrukta siyah oluşumlara izin verilir. Alt yumuşak tüyler kızıl renkte.  

 

Ciddi kusurlar: Horozlarda parıltılı olmayan renk; koyu kızıl omuzlarla birlikte sarı 

boyun; TAVUK larda sarımsı, küf beyazı veya merkez çizgiye benzeyen desen; kil 

renginde ana renk; beyaz veya kurumlu altı yumuşak tüyler; saç teline benzeyen tüy 

yapısı; kanat teleklerinde pigment eksikliği; kulak loplarında çok kızıllık.  
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15 Mavi 

  

 

HOROZ: Ana renk eşit dağılımlı ve orta renk tonunda bir güvercin mavisi. (Şimdilik 

biraz daha koyu veya açık renge izin verilir). Tüylerin kenarları oya desenli veya 

desensiz olabilir. Kafa, yele ve eyer tüyleri doygun koyu mavi ile kadife siyah 

arasında. Ana ve yan orak tüyleri doygun koyu mavi. Alt yumuşak tüyler açık mavi.  

TAVUK: Ana renk eşit dağılımlı ve orta renk tonunda bir güvercin mavisi. (Şimdilik 

biraz daha koyu veya açık renge izin verilir). Tüylerin kenarları oya desenli veya 

desensiz olabilir. Boyun tüyleri doygun koyu mavi. Alt yumuşak tüyler açık mavi. 

Hafif yeşilimsi sarı ayak rengine izin verilir.  

 

Ciddi kusurlar: 

Çok solgun, neredeyse siyah veya lekeli ana renk; kahverengimsi boyun tüyleri; 

yarım ay şekilde kenarlık desen; orak tüylerinde pigment eksikliği; fazla yeşil veya 

koyu ana renk.  
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16 Beyaz:  

  

 

HOROZ ve TAVUK saf beyaz, sırtı gümüş parıltılı. 

Ciddi kusurlar: Güçlü sarı oluşumu 

 

17 Beyaz siyah kolombiya 

  

 

HOROZ: Kafa beyaz. Yele tüyleri gümüşi, her tüy yeşil parıltılı merkez çizgili. Siyah 

merkez çizgisi, tüy ucuna kadar gitmemeli. Bu desen neredeyse kafaya ulaşır ve ön 

boyuna kadar devam eder, öyle ki kapalı yaka deseni oluşturur. Yele altındaki üst sırt 

tüyleri, siyah damla deseni gösterir. Kuyruk tamamen yeşil parıltılı siyah. Kuyruk örtü 

tüyleri ve küçük orak tüylerinin dış kenarları beyaz oya desenli.  Eyer tüyleri mümkün 

mertebe merkez çizgisiz. El telekleri siyah, dış kısmı beyaz kenarlıklı. Kol teleklerinin 

iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, beyaz bir kanat üçgenini oluşuracak şekilde. Diğer 

tüyler saf gümüşi beyaz. Alt yumuşak tüyler gri mavi.  

TAVUK: Desen horozdaki gibi aynı. Farklı tüy şekli dolayısıyla, merkez çizgileri 

horozdakine göre daha geniş. Sırt ve eyer saf beyaz. Kuyruk örtü tüyleri, net beyaz 

oya desenli, siyah.  

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi tarafından verilmiştir. 

 

© Christ / Klein 
 © Christ / Klein 

 

http://www.kippenencyclopedie.nl/


 

Ciddi kusurlar: Boyun tüylerinin merkez çizgilerinin çok fazla (belirgin şekilde) tüy 

ucuna gitmesi (siyah yaka ). Horozlarda çift oya şeklinde desen olması. Sırtta 

kahverengimsi serpintiler ve siyah tüyler. Merkez çizgilerinin, kuyruk örtü tüylerinin 

ve alt yumuşak tüylerinde güçlü kahverengimsi tonlama; neredeyse tamamen beyaz 

olan kanat telekleri; ana orak tüylerinin çok beyaz olması, özellikle genç horozlarda; 

tavuklarda kuyruk örtü tüylerinin deseninin eksik olması; üst tüylerde çok sarı 

oluşumlar; yumuşak tüylerinin renk pigmentinin tamamen olmaması. 

 

18 Altın kahverengi porselen 

  
 

 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri koyu altın rengi. Yele tüyleri siyah merkez çizgili 

ve genç horozlarda bazı tüylerin beyaz uçludur; daha yaşlı horozların yele ve eyer 

tüyleri beyaz uçlu olmalı. Omuzlar, sırt ve kanat örtü tüyleri kızıl kahverengi. Kol 

teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı kahverengi, öyle ki kanatlar kapalıyken, net altın 

kahverengi bir kanat üçgenini oluşturur. El telekleri, kahverengi dış kenarlıklı, siyah. 

Kanat teleklerinin ucu mümkün mertebe beyaz noktalı. Siyah kanat örtü tüyleri beyaz 

noktalı, iki sıra oluşturacak şekilde. Göğüs ve uyluklardaki ana renk, açık ve net altın 

kahverengi. Her tüyün ucunda yuvarlak siyah bir benek ve bu benek içinde, küçük 

beyaz bir nokta (inci) vardır. Kuyruk telekleri yeşil parıltılı siyah, mümkün mertebe 

beyaz tüy uçlu.  

TAVUK: Vücut tüylerinin ana renk ve deseni, horoz göğüsündeki gibi. Ana renk biraz 

daha açık tonda kabul edilir. Desen eşit dağılmış olmalı. Kol ve el telekleri horozdaki 

gibi. Ana kuyruk teleği siyah, mümkün mertebe beyaz tüy uçlu. Kuyruk başlangıcına 

doğru , altın kahverengimsi oluşumlara izin verilir. Bir yaşından sonra, her iki 

cinsiyette beyaz inci nokta daha büyük ve siyah benek yarım ay şeklinde görünür. 

 

Ciddi kusurlar: 

Beyaz kafa; ana renkte çok yosun veya çillenme; fazla kızıl veya solgun ana renk; 

ağırlıklı olarak beyaz kanat veya kuyruk telekleri (her iki tarafta iki’ye kadar beyaz el 
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teleklerine izin verilir; horozun göğsünde eksik desen; tavuğun vücut tüylerinde 

düzensiz  ana renk ve desen.  

 

19 Mavi karyağdı (mavi, beyaz benekli): 

 

  
 

 

HOROZ: Ana renk gri mavi. Alt yumuşak tüyler açık gri. Tüylerin desenleri, tüy 

uçlarında V şeklinde saf beyaz nokta (benek) hedeflenir ve göğüste, kanat 

örtülerinde ve uyluklarda mümkün mertebe eşit dağılımlı olması istenir. Bağlantı 

tüylerinin desenli olması istenir. Yele ve eyer tüyleri koyu mavi, beyaz uçlu veya 

beyaz inci desenli. Orak telekleri ve ana kuyuk telekleri mümkün mertebe beyaz 

uçlu. 

 

TAVUK: Ana renk gri mavi. Kafa ve boyun rengi biraz daha koyu mavi. Alt yumuşak 

tüyler açık mavi. Tüm vücutta desen mümkün olduğunca eşit dağılımlı  

olmalı. Kuyruk ve kanat teleklerin de desenli olması hedeflenir. Ayak rengi sarı, biraz 

yeşile çalan sarı ayak rengi kabul edilir. 

 

Ciddi kusurlar: 

Soluk, neredeyse siyah veya lekeli ana renk; kahverengimsi yele tüyleri; kirli veya 

bulanık ana renk; fazla beyazlık; fazla yeşilimsi ayak rengi; alt yumuşak tüylerinin 

açık maviden farklı renkte olması. 
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20 Altın siyah oyalı: 

  

 

 

HOROZ: Kafa altın rengi; yele tüyleri doygun altın rengi; her tüy ince siyah merkez 

çizgili,  tüy ucuna kadar gitmemeli. Omuz örtü ve sırt tüyleri , güçlü parlıltılı doygun 

altın ile kestane rengi arasında; paslı veya karışık renkli olmamalı. Eyer tüyleri, yele 

tüyleri gibi.  Göğüs, karın ve uyluklarda, her tüyün ortası altın kızıl merkezli ve  

kenarları dar , yeşil  parıltılı, siyah oya desenli. El teleklerinin dış kısmı altın kızıl, iç 

kısmı siyah. Kol telekleri doygun altın kızıl ve siyah oya desenli, öyle ki kanatlar 

kapalı halindeyken, altın kılzıl kanat üçgenini oluşturur; kanat bağlantı tüyleri, dar oya 

desenli, 2 tane yeşil parıltılı sıra oluşturacak şekilde. Alt yumuşak tüyler siyah. 

Kuyruk, güçlü yeşil parıltılı, siyah. 

TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın rengi. Her tüyün ortası yeşil parıltılı, tüy 

ucuna kadar gitmeyen, siyah merkez çizgili. Tüm vücutta mümkün olduğunca kadar 

her tüy dar yeşil parıltılı siyah oya desenli ve tüylerin merkezi yosunsuz ve çilli 

olmayan, toprak renginde. Karın, alt yumuşak tüyler ve ana kuyruk telekleri siyah. 

  

Ciddi kusurlar: 

HOROZda: çok mat veya solgun renk; çok kurumlu yele ve eyer tüyleri; omuz, kanat 

örtüleri ve sırtında kirli renk; tüylerde ve özellikle kuyrukta, beyazlık; yeşil parıltılı 

olmayan oya deseni. TAVUKta: fazla mat veya solgun renk; göğüs, sırt ve kanat 

örtülerinde çok yosun. Yeşil parıltılı olmayan oya desen. 
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21 Altın mavi oyalı 

  

 

Horoz: Kafa altın rengi; yele tüyleri altın ile altın kızıl arasında ve mavi  merkez çizgili 

istenir; omuz örtü ve sırt tüyleri , parlıltılı, kestane kahverengisi. Eyer tüyleri, mavi 

merkez çizgili, doyugun altın rengi. Göğüs, karın ve uyluklarda, her tüyün ortası altın 

kızıl merkezli ve  kenarları ince mavi oya desenli. Büyük kanat teleklerinin dış kısmı 

altın kızıl ve teleklerin görünmez  iç kısımları, açık mavi.  Kanat örtü tüyleri, mavi oya 

desenli bağlantılar (sıralar) oluşturmalı. Alt yumuşak tüyler mavi gri.  Kuyruk, parıltılı, 

mavi-mor renginde. 

TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın rengi, mavi merkez çizgili. Göğüs, 

uyluklar, kanatlar ve sırt bölgelerinde, her tüy dar mavi oya desenli ve tüylerin 

merkezi, altın kızıl renginde. Alt yumuşak tüyler ve karın mavi gri. Kuyurk örtü tüyleri, 

altın kızıl merkezli ve mavi oyalı. Ana kuyruk telekleri mavi. 

Ciddi kusurlar: 

Göğüste eksik oya desen; tüylerin merkezinde çok çillenme; beyaz alt yumuşak 

tüyler. 
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22 Altın beyaz oyalı 

  

 

Horoz: Kafa altın rengi; yele tüyleri altın rengi ve krem beyaz merkez çizgili.  Omuz 

ve sırt güçlü altın kızıl rengi. Eyer tüyleri, zarif beyaz merkez çizgili, altın rengi. 

Göğüs ve uyluklarda, her tüyün ortası altın kızıl merkezli ve  kenarları , krem beyaz, 

oya desenli. Karın ve alt yumuşak tüyler beyaz. Kanat örtü tüyleri, beyaz oyalı 

bağlantılar (sıralar) oluşturmalı. Kuyruk beyaz. 

TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri altın rengi, beyaz merkez çizgili. Göğüs, 

uyluklar, kanatlar ve sırt bölgelerinde, her tüy dar beyaz oya desenli ve tüylerin 

merkezi, altın kızıl renginde. Karın, kuyruk ve alt yumuşak tüyler, krem beyazı. 

Kuyurk örtü tüyleri, altın kızıl merkezli ve beyaz oyalı.  

 

Ciddi kusurlar: 

Eksik oya desen, özellikle göğüste; mavimsi veya beyaz boyun tüyleri; kuyrukta mavi 

veya siyah tüyler (tek tük serpintilere izin verilir); tüm oya deseninde mavi renk tonu.  

 

 

Not: Tüm renk çeşitleri balta ibik ve gül ibik varyasonlunda kabul edilir 

 

Not: EE kitabında olmayan, ama kabul edilen diğer renk çeşitleri:  

mavi oyalı 

gümüş boyunlu 

beyaz mavi kolombiya 
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