
EE Wyandotte renk standardı 
 
1.BEYAZ/ WHITE/ WEISS  
 
Saf ve parıltılı beyaz; iç kısımda dip rengi bembeyaz 
 
Ciddi kusurlar: olgun hayvanlarda tüylerin bir kısmının sarı olması 
 
 
2. SİYAH/ BLACK/ SCHWARZ  
 
Simsiyah ve dışarıdan bakıldığında yeşil bir parlaklığa sahip; horozun iç kısmında dip rengi biraz beyaz olabilir. İyi tip olan horozlarda orak 
tüylerin biraz beyaz olması ciddi hata sayılmaz. İyi tip olan tavuklarda bacak renginin biraz kirli olmasına göz yumulur. 
 
Ciddi kusurlar: Tüylerin parıltılı olmaması; kuyrukta bronz rengi; horozlarda orak tüyler ve kanatlarda çok beyazlık olması; horozlarda 
solgun sarı bacaklar; tavuklarda koyu renk bacaklar. 
 
 
3. ŞERİTLİ/ BARRED/ GESTREIFT 
 

Her tüyde eşit genişlikte ve berlirgin bir biçimde siyah ve beyaz‐gri şeritliler. Şeritler fazla dar olmamalı. Şeritler tüy açısına göre yatay 
olup, horozun boyun ve eyer tüylerinin deseni biraz testere şeklinde olabilir; tavuktaki şeritler daha geniş olduğu için, horoza göre daha 
koyu görünür. Tüylerin ucu siyah. İç kısmın dip rengi deriye kadar belirgin desenli; tavuklarda biraz koyu gaga ve bacaklar kabul edilir. 
 
Ciddi kusurlar: Bulanık, belirsiz desen; siyah şeritlerde sarılık veya kahverengilik olması; orak tüylerde beyazlık olması; ikiden fazla siyah 
kanat telekleri veya ikiden fazla siyah kuyruk telekleri; tüylerin iç kısmının desensiz beyaz veya kül rengi olması. 
 
 
4. MAVİ/ BLUE/ BLAU 
 
Kuyruğa kadar tamamen eşit renk tonu ve kenar desenli olmayan mavi renk; horozlarda baş, yele, eyer ve kanat örtüleri kadife siyah gibi 
biraz daha koyu; iç kısımda dip renginin biraz beyaz olması gerekir. 
 
Ciddi kusurlar: Küflü, izli veya lekeli mavi; kahverengi tonlar; horozlarda yele ve kuyruk örtüsü yeşil parıltılı ve genç horozların kuyruğunda 
beyazlık olması. 
 
 
5. KIRMIZI/ RED/ ROT 
 
Horoz: Eşit, yoğun ve parıltılı kırmızı; el ve kol telekleri kırmızı, tüy sapı siyah olabilir; kuyrukta siyah ve yele uçlarında siyah lekeler kabul 
edilir; iç kısımda dip rengi mümkün olduğu kadar yoğun kırmızı; tüy sapları kırmızıya kaçan boynuz ( krem) rengi. 
 
Tavuk: Horoz gibi, ama biraz daha solgun kırmızı; bacaklarda kahverengi pul veya kırmızı çizgi kabul edilir. 
 
Ciddi kusurlar: parlak olmayan mat renk; iç kısımda dip rengi beyaz, boyun rengi sarımsı kırmızı 
 
 
6. SARI/ YELLOW/ GELB 
 
Her yerinde sabit orta tonda bir sarı, ne kırmızı ne kahverengiye eğilim; kuyruk yoğun sarı veya bronz rengine yakın; iç kısımda dip rengi 
ve tüy sapları sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Fazla açık, solgun, koyu veya kırmızı renk; lekeli tüyler; el veya kol telekleri siyah ve siyah tüy saplar; kanat örtüsü veya 
boyun tüylerinin alaca olması 
 
 
7. SİYAH KARYAĞDI/ BLACK MOTTLED/ SCHWARZ-WEISSGESCHECKT 
 
Ana rengi yeşil parıltılı siyah. Her tüyün ucunda V şeklinde bembeyaz bir benek.  
 
Tavukta bu desen mümkün olduğu kadar eşit olarak dağılmış.  
 
Horoz ve genç hayvanlarda siyah baskındır ve olgunlaşınca beyaz benekler çoğalır. 
 
Ciddi kusurlar: paslı‐kızıl veya mat siyah; horozdaki kanat telekleri, kuyruk veya orak tüylerinde çok beyazlık olması; tavukta çok kaba 
veya az desen 
 
 
8. KAHVERENGİ PORSELEN/ BRAUN -PORZELLANFARBIG/ BROWN PORCELAIN 
 

Horoz: Ana rengi kestane; mümkün olduğu kadar her tüyün ucunda siyah‐yeşilimsi bir benek içinde beyaz bir nokta istenir; kol ve el 
telekleri kahverengi, iç kısmı siyah ve ucu beyaz. Ana kuyruk ve orak tüyleri beyaz uçlu siyah. Kanatlar ve ana kuyrukta biraz beyazlık 
kabul edilir. 
 
Tavuk: Ana rengi biraz daha açık, tüy deseni horozdaki gibi. 



 
Ciddi kusurlar: fazla açık solgun ana renk; genç hayvanlarda fazla büyük beyaz benekler; horozların göğsünde kahverenginin olmaması; 
tavukların göğsünün siyah olması; yele ve eyer tüyleri pirinç rengi; kahverengi tüylerin kırçıllı/kumlu olması; genç ve yaşlı hayvanlarda 
kanat ve kuyruk teleklerinin fazla beyaz olması. 
 
 
9. ALTIN BOYUNLU/ GOLD NECK/ GOLDHALSIG 
 
Horoz: Baş koyu altın rengi; boyun ve eyer tüyleri altın sarısı, her tüyün ortasında geniş bir siyahlık, tüy sapı da siyah; sırt ve omuzlar 
parlak karmen kırmızısı; büyük kanat örtüleri (barlar) yeşil parıltılı siyah; el ve kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmının (kenarları) 
kahverengi ve bunlar açık kahverengi bir üçgen oluşturur; boğaz, göğüs, karın, uyluklar ve kuyruk yeşil parıltılı siyah. 
 
Tavuk: boyun tüyleri horozdaki gibi; vücuttaki tüyler koyu grimsi-kahverengi ve incecik siyah kırçıllı, fakat tüylerin kenarlı ve mümkünse tüy 
sapının da açık renk olması istenmez. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Horozda: siyah tüylerde kahverenginin olması; yele ve eyerin fazla kırmızı olması; boyun tüylerindeki siyah merkezin uca kadar gitmesi; 
kuyrukta pigment eksikliği; kanat üçgeninin siyah olması. 
 
Tavukta: şeritli desen; tüylerin çok belirgin şekilde kenarlı olması; göğsün fazla açık veya somon rengi olması; boyun tüylerinin ortasındaki 
siyahlıkta eksiklik olması veya bu siyahlığın tüylerin ucuna kadar gitmesi  istenmez. 
 
 
10. GÜMÜŞ BOYUNLU/ SİLVER NECK/ SILBERHALSIG 
 
Horoz: Baş gümüşi-beyaz. Boyun ve eyer tüyleri gümüşi-beyaz, her tüyün ortasında geniş bir siyahlık; sırt, omuzlar ve kanat örtüleri 
gümüşi-beyaz; el telekleri siyah, kenarları beyaz; kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz ve bunlar kanat üçgenini oluşturur. Büyük 
kanat örtüleri (barlar) yeşil parıltılı siyah; kuyruk yeşil parıltılı siyah; göğüs, karın, uyluklar ve kuyruk altı tüyleri simsiyah. 
 
Tavuk: baş gümüşi-beyaz; boyun tüyleri gümüşi-beyaz, her tüyün ortasında geniş bir siyahlık, tüy sapları siyah; vücut tüylerinin ana rengi 
gümüşi-gri ve incecik yoğun kırçıllı, gümüş rengi kenarlar ve sap renginin farklı olması istenmez; şimdilik göğsünün üst kısmının biraz açık 
renk olması kabul edilir; yoğun kırçıllı olması nedeniyle genel görünüm bakımından gümüş boyunlu çeşitler içerisinde en koyu varyantı 
temsil eder; iç kısımda dip rengi gri. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Horozda: sarımsı tüyler; sırt, omuzlar ve kanat örtülerinde kahverengilik olması; göğüs ve uylukların desenli olması;  kuyruk altı tüylerin 
açık renk olması; boyun tüylerindeki siyah merkezin uca kadar gitmesi veya merkezde eksiklik olması ya da merkezin beyaz sapla ortadan 
kesilmesi; temiz olmayan kanat üçgeni; tüylerde pigment eksikliği. 
 
Tavukta: ana renginin fazla açık olması; boyun tüylerindeki merkezin beyaz sapla ortadan kesilmesi; kırçıl yerine kaba veya şeritli desen; 
tüylerin çok gümüş kenarlı olması; göğsün fazla açık veya somon rengi olması; tüylerde pas rengi veya pigment eksikliği. 
 
 
11. KEKLIK DANTELLI/ PARTRIDGE/  REBHUHNFARBIG-GEBAENDERT 
 
Horoz: Göğüs, karın ve uyluklar kahverengi kenarlı siyah; boyun ve eyer tüyleri altın rengi, her tüyün ortasında uca kadar gitmeyen siyah 
çizgi; omuzlar ve sırt altın-kahverengi; büyük kanat örtüsü siyah ile altın-kahverengi karışık; kanat teleklerinin dış kısmı kahverengi, iç 
kısmı siyah; ana kuyruk tüyleri siyah, mümkün olduğunca kahverengi kenarlı; orak tüyleri siyah, kahverengi lekeler kabul edilir. 
 
Tavuk: ana renk her yerde sabit, açık keklik kahverengisi; her tüyde ince ve belirgin biçimde siyah desen çok net tanımlanmış olmalı; her 
tüyde tüyün şeklini takip eden iki veya daha fazla çizgi;  boyun tüyleri siyah damarlı altın kahverengi. 
 
Ciddi kusurlar: 
 
Horozda: göğüs, karın ve uylukta desenin solgun ve belirsiz olması; kanat telekleri ve kuyrukta beyazlık olması;  
 
Tavukta: sabit olmayan ana renk; solgun veya eksik desen 
 
 
12. GÜMÜŞ DANTELLI/ SILVER PENCILLED / SILBERFARBIG-GEBAENDERT 
 
Horoz: Boyun ve eyer tüyleri gümüşi‐beyaz, her tüyün ortasında uca kadar gitmeyen siyah çizgi; sırt ve omuzlar gümüşi‐beyaz; kanat 
örtüsü (barlar) ince beyaz kenarlı siyah; el ve kol teleklerin iç kısmı siyah, dış kısmı beyazdır ve bunlar bir üçgen oluşturur; boğaz, göğüs, 
karın, uyluklar ve kuyruk siyah, göğüs, karın ve uyluklarda her tüy hafifçe beyaz kenarlı. 
 

Tavuk: Kafa beyaz veya gümüşi‐gri; boyun tüyleri siyah desenli gümüşi‐gri, gövdedeki tüylere benzer; göğüs, sırt ve yanlar gümişi‐gri veya 

çelik‐grisi, çoklu siyah çizgiler tüylerin şeklini takip eder; uyluklarda da net biçimde desenli; tüylerin sapları beyaz olmamalı; kanat 
teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı siyah şeritli gri; kuyruk siyah; iki tane büyük kuyruk örtüsündeki tüylerde kenar deseni; iç kısımda dip 
rengi koyu gri. 
 
Ciddi kusurlar: 
 
Horozda: tüylerin çok sarı olması; örtü tüylerinin kahverengi olması; yele ve eyer/kuyruk örtüsü tüylerinin siyah merkezi etrafında beyaz 
kenar olmaması; Göğüs, karın ve uylukların simsiyah olması; 



 
Tavukta: kahverengi renk tonları; eksik veya belirgin olmayan desen; tüylerde eksik veya belirgin olmayan merkez çizgi. 
 
 
13. BEYAZ SİYAH KOLUMBİYA/ WHITE‐BLACK COLUMBIA/ WEISS-SCHWARZCOLUMBIA 
 

Horoz ve tavuk neredeyse aynı renk ve desenli; baş tamamen gümüşi‐beyaz; boyun tüylerinin ortası yeşil parıltılı simsiyah geniş çizgili, 
her tüyün kenarı gümüşi-beyaz. Bu desenin boynundaki 2/3 oranı kadar yukarıya gitmesi ve ön tarafta kapalı olması istenir. Yele tüylerinin 
altında (sırt başlangıcında) siyah damla desenli; horozun eyer tüylerinin siyah damarlı olması istenmez, fakat boyun tüyleri çok siyahsa  

eyer tüylerinin biraz siyah olması kabul edilir; tavuğun eyer tüyleri her zaman saf beyaz; horozun kuyruğu yeşilimsi‐siyah parıltılı; horozun 
küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtüsü tüyleri beyaz kenarlı siyah; horozun ana orak tüyleri ve tavuğun büyük kuyruk örtüsü üylerinde 
beyaz kenar kabul edilir; el telekleri ince beyaz kenarlı siyah; kol teleklerin iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz ve kanatlar kapalıyken sadece 
beyaz görünür. Geriye kalan tüyleri bembeyaz, iç kısmında dip rengi gri. 
 
Ciddi kusurlar: Horozda çok sarı, tavukta herhangi bir sarı renk tonu; sırtında siyah tüyler; genç horozların kuyruğunda çok beyazlık; boyun 
tüylerindeki siyah merkezin uca kadar gitmesi veya eksik boyun deseni. 
 
 
14.BEYAZ MAVI KOLUMBIYA/ BLUE COLUMBIA/ WEISS-BLAUCOLUMBIA 
 
Renk ve desen White-black Columbia gibi, ama desen siyah yerine mavidir; horozun yele ve eyer tüyleri tavuğa göre daha koyu renk 
tonunda. 
 
Ciddi kusurlar: çok sarımsı olması; mavinin yeşilimsi parıltılı olması; desen hataları White-black Columbia gibi 
 
 
15. SARI SİYAH COLUMBİYA/ BUFF COLUMBIA/ GELB-SCHWARZCOLUMBIA 
 
Horoz ve tavuk neredeyse aynı renk ve desenli. Baş sapsarı; boyun tüylerinin ortası yeşil parıltılı simsiyah geniş çizgili, her tüyün kenarı 
sarı. Yele tüylerinin altında ( sırtın başlangıcında) siyah damla desenli; horozun eyer tüyleri çok az desenli; tavuğun eyeri sapsarı; kuyruk 
siyah; horozun küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtüsü tüyleri sarı kenarlı; horozun ana orak tüyleri ve tavuğun büyük kuyruk örtüsü 
tüylerinde sarı kenarlar kabul edilir; kol telekleri siyah, dış kısmı sarı ve kanat kapalı olduğunda  sadece sarı görünür;  el telekleri sarı 
kenarlı siyah; Geriye kalan tüyler sapsarı; iç kısımda dip rengi gri; bacak ve gaga rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: fazla kırmızı üst rengi (horozların kanat örtüsünde biraz kırmızılık kabul edilir); vücutta istenmeyen yerlerde siyahlık olması; 
koyu tüylerde pigment eksikliği. 
 
 
16. GÜMÜŞ SİYAH OYALI/ SILVER LACED/ SILBER-SCHWARZGESAEUMT 
 
Horoz: Baş ve yele tüyleri bembeyaz, her tüyün ortası siyah, üst kısım beyaz saplı ve her tüyün kenarı beyaz; eyer ve yele tüyleri aynı 
renkte ; göğüs beyaz, boğazından uyluklara kadar her tüy eşit genişlikte siyah bir kenarla çevrili; sırt ve kanat örtüleri beyaz, ok şeklinde 
siyah süslemeli; bembeyaz beyaz sırt istenmez; büyük kanat örtüsü tüyleri siyah kenarlı olmalı ve 3 sıra (bar) oluşturmalı; kol telekleri 
dışarıdan siyah kenarlı beyaz görünür, iç kısmı siyah; el teleklerinin iç kısmı siyah/ koyu gri, dış kısmı beyaz; uyluklarda tüyler mümkün 
olduğu kadar büyük , geniş ve kenarları siyah; kuyruk yeşil parıltılı siyah; tüylerin iç kısmının dip rengi koyu 
 
Tavuk: baş ve boyun tüylerinde vücuttaki desen devam eder, her tüy beyaz kenarlı; sırt , kanatlar,göğüs ve uylukta mümkün olduğu kadar 
geniş ve yuvarlak, ince siyah eşit kenarlı beyaz tüyler; kanatlar horozdaki gibi; ana kuyruk siyah; iç kısımda dip rengi siyah veya koyu gri; 
kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür. 
 
Ciddi kusurlar:  
 

Horozda: isli, kirli üst rengi (biraz sarılık büyük bir hata değil); boyun veya yelenin fazla koyu olması; boyun veya eyer tüylerinin paslı‐
kahverengi olması; omuzlar, kanat örtüleri ve sırtın tek renk olması; tüy kenarlarının mat veya gri olması; kol teleklerinin kenarsız olması; 
kaba veya solgun kenarlar; kenarların çok dik veya yarım ay şeklinde olması; beyaz orak tüyleri; gri uyluklar; kuyruk altı tüyleri 
açık renk; iç kısımda dip renginin fazla açık veya dumanlı olması. 
 
Tavukta: siyah yele; beyaz tüylerin kırçıllı veya kumlu olması (en son büyük kuyruk örtüsü tüyleri hariç); 
fazla geniş,  neşter şeklinde (dik) veya belirgin olmayan desen; kuyruk altı tüyleri açık renk; iç kısımda dip renginin açık veya  dumanlı 
olması. 
 
 
17. ALTIN SİYAH OYALI/ GOLD LACED/ GOLD-SCHWARZGESAEUMT 
 
Horoz: Baş ve yele tüyleri altın rengi, her tüyün ortası siyah, üst kısım altın saplı, ve her tüyün kenarı altın rengi; eyer ve yele tüyleri 
mümkün olduğu kadar aynı renkte; göğüs altın rengi, boğazdan uyluklara kadar her tüy eşit genişlikte siyah bir kenarla çevrili; sırt ve kanat 
örtüleri altın rengi, ok şeklinde siyah süslemeli; saf altın renginde sırt istenmez; büyük kanat örtüsü tüyleri siyah kenarlı olmalı ve 3 sıra 
(bar) oluşturmalı; kol telekleri dışarıdan siyah kenarlı altın rengi görünür, iç kısmı siyah; el teleklerinin iç kısmı siyah/ koyu gri, dış kısmı 
altın rengi; uyluklarda tüyler mümkün olduğu kadar büyük , geniş ve kenarları siyah; kuyruk yeşil parıltılı siyah; tüylerin iç kısmının dip 
rengi koyu. 
 
Tavuk: baş ve boyun tüylerinde vücuttaki desen devam eder, her tüyün kenarı altın rengi; sırt , kanat, göğüs ve uyluktaki altın rengi tüyler 
mümkün olduğu kadar geniş ve yuvarlak ,kenarları eşit incelikte ve siyah; kanatlar horozdaki gibi; ana kuyruk siyah; iç kısımda dip rengi 
siyah veya koyu gri; kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür. 
 
Ciddi kusurlar:  



 
Horozda: lekeli, kirli veya isli üst rengi; yele ve eyer tüylerinin isli veya birbirlerinden çok farklı renkte olması ; omuzlar, kanat örtüleri ve 
sırtın tek renk olması; beyaz tüyler (özellikle kuyrukta); kol teleklerinin kenarsız olması; kaba veya solgun kenarlar; kenarların çok dik veya 
yarım ay şeklinde olması; kuyruk altı tüyleri açık renk; iç kısımda dip rengi fazla açık veya dumanlı. 
 
Tavukta: solgun, lekeli veya eşit olmayan üst rengi; siyah yele; altın rengi tüylerin kırçıllı veya kumlu olması (en sondaki büyük kuyruk 
örtüsü tüyleri hariç); fazla geniş, neşter şeklinde (dik) veya belirgin olmayan desen; kaba, dik yarım ay şeklinde veya çok belirgin ikili 
kenar; kuyruk altı tüyleri açık renk; iç kısımda dip renginin açık veya dumanlı olması. 
 
 
18. ALTIN MAVI OYALI/ BLUE LACED / GOLD-BLAUGESAEUMT 
 
Horoz: Baş ve yele tüyleri altın rengi, her tüyün ortası koyu mavi,  üst kısım altın saplı, ve her tüyün kenarı altın rengi (eşit nitelikteki 
horozlardan yele uçları daha az koyu olan tercih edilir) ; eyer ve yele tüyleri mümkün olduğu kadar aynı renkte; göğüs altın rengi, 
boğazdan uyluklara kadar her tüy eşit genişlikte mavi  kenarla çevrili; sırt ve kanat örtüleri altın rengi, ok şeklinde mavi süslemeli; saf altın 
renginde sırt istenmez; büyük kanat örtüsü tüyleri mavi kenarlı olmalı ve 3 sıra (bar) oluşturmalı; kol telekleri dışarıdan mavi kenarlı altın 
rengi görünür, iç kısmı mavi ; el teleklerinin iç kısmı mavi/ mavimsi gri, dış kısmı altın rengi; uyluklarda tüyler mümkün olduğu kadar büyük, 
geniş ve kenarları mavi; kuyruk mavi; iç kısımda dip rengi mavi veya mavimsi gri. 
 
Tavuk: baş ve boyun tüylerinde vücuttaki desen devam eder, her tüyün kenarı altın rengi; sırt , kanat, göğüs ve uyluktaki altın rengi tüyler 
mümkün olduğu kadar geniş ve yuvarlak, kenarları eşit incelikte ve mavi; kanatlar horozdaki gibi; ana kuyruk mavi/mavimsi gri;  iç kısımda 
dip rengi mavimsi gri. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Horozda: lekeli, kirli veya isli üst rengi; yele ve eyer tüylerinin birbirinden çok farklı renkte olması ; boyun veya yelede tek renk mavi veya 
tek renk gri; omuzlar, kanat örtüleri ve sırtın tek renk olması; mat veya gri kenarlar; kol teleklerinin kenarsız olması; kaba veya solgun 
kenarlar; çok dik veya yarım ay şeklinde kenarlar; kahverengi orak tüyleri; gri uyluklar; kuyruk altı tüyleri ve iç kısımda dip renginin fazla 
açık veya dumanlı olması. 
 
Tavukta: solgun, çok lekeli veya eşit olmayan üst rengi; mavi yele; altın rengi tüylerin kırçıllı veya kumlu olması (en sondaki büyük kuyruk 
örtüsü tüyleri hariç); fazla geniş, neşter şeklinde (dik) veya belirgin olmayan desen; kaba, dik yarım ay şeklinde veya ikili kenar; kuyruk altı 
tüylerinin ve iç kısmının dip renginin açık veya fazla altın rengi olması. 
 
 
19. ALTIN BEYAZ OYALI/ BUFF LACED/ GOLD-WEISSGESAEUMT 
 
Horoz: Baş ve yele tüyleri altın rengi, her tüyün ortası beyaz, üst kısım altın saplı ve her tüyün kenarı altın rengi (eşit nitelikteki horozlardan 
yele uçları daha az açık olan tercih edilir) ; eyer ve yele tüyler mümkün olduğu kadar  aynı renkte; göğüs altın rengi, boğazdan uyluklara 
kadar her tüy eşit genişlikte beyaz kenarla çevrili; sırt ve kanat örtüleri altın rengi, ok şeklinde beyaz süslemeli; saf altın renginde sırt 
istenmez; büyük kanat örtüsü tüyleri beyaz kenarlı olmalı ve 3 sıra (bar) oluşturmalı; kol telekleri dışarıdan beyaz kenarlı altın rengi 
görünür, iç kısmı beyaz; el teleklerinin iç kısmı beyaz, dış kısmı altın rengi; uyluklarda tüyler büyük , geniş ve kenarları beyaz; kuyruk 
beyaz; iç kısımda dip rengi krem beyazı. 
 
Tavuk: baş ve boyun tüylerinde vücuttaki desen devam eder, her tüyün kenarı altın rengi; sırt, kanat, göğüs ve uyluktaki altın rengi tüyler 
mümkün olduğu kadar geniş ve yuvarlak, kenarları eşit incelikte ve beyaz; kanatlar horozdaki gibi; ana kuyruk, kuyruk altı tüyleri ve iç 
kısımda dip rengi krem beyazı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
Horozda: lekeli, kirli üst rengi; yele ve eyer tüylerinin birbirinden çok farklı renkte olması; boyun veya yelenin tek renk olması; omuzlar, 
kanat örtüleri ve sırtın tek renk olması; boyun tüylerinin veya kenarların mavimsi olması; kuyrukta mavi tüyler; kol teleklerinin kenarsız 
olması; kaba veya solgun kenarlar; çok dik veya yarım ay şeklinde kenarlar; koyu veya dumanlı kuyruk altı tüyleri. 
 
Tavukta: Eşit olmayan, fazla açık veya kırmızımsı üst rengi; tek renkli beyaz yele; altın rengi tüylerin kırçıllı veya kumlu olması (en sondaki 
büyük kuyruk örtüsü tüyleri hariç); fazla geniş, neşter şeklinde (dik) veya belirgin olmayan desen; kaba, dik yarım ay şeklinde veya ikili 
kenar;  kuyruk altı tüylerinin veya iç kısımda dip renginin koyu olması. 
 
 
20. SARI SİYAH OYALI/ YELLOW BLACK LACED/ GELB-SCHWARZGESAEUMT 
 
Horoz: Baş ve yele tüyleri sarı,  her tüyün ortası siyah, üst kısım sarı saplı ve her tüyün kenarı sarı; eyer ve yele tüyleri mümkün olduğu 
kadar aynı renkte; göğüs sarı, boğazdan uyluklara kadar her tüy eşit genişlikte siyah kenarla çevrili; sırt ve kanat örtüleri yoğun altın-sarısı 
(şimdilik biraz kırmızılık kabul edilir), ok şeklinde siyah süslemeli ; sapsarı sırt istenmez; büyük kanat örtüsü tüyleri siyah kenarlı olmalı ve 
3 sıra (bar) oluşturmalı; kol teleklerinin iç kısmı çoğunlukla siyah, dışarıdan bakıldığında kanat üçgenini oluşturacak şekilde siyah kenarlı 
sarı; el teleklerinin iç kısmı siyah/ koyu gri, dış kısmı sarı; uyluklarda sarı tüyler mümkün olduğu kadar büyük , geniş ve kenarları siyah; 
kuyruk yeşil parıltılı siyah; iç kısımda dip rengi gri;  kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür.  
 
Tavuk: boyun ve vücut tüyleri mümkün olduğu kadar eşit tonda sarı; baş ve boyun tüylerinde vücuttaki desen devam eder, her tüy sarı 
kenarlı; sırt , kanat, göğüs ve uyluktaki tüyler mümkün olduğu kadar geniş ve yuvarlak, kenarları eşit incelikte ve siyah; kanatlar horozdaki 
gibi; ana kuyruk siyah; iç kısımda dip  rengi gri; kuyruk altı tüyleri dışarıdan siyah görünür. 
 
Ciddi kusurlar:  
 



Horozda: lekeli, kirli veya isli üst rengi; boyun ve eyer tüylerinin birbirinden çok farklı renkte olması ; omuzlar, kanat örtüleri ve sırtın tek 
renk olması; kol teleklerinin kenarsız olması; kaba veya solgun kenarlar; kenarlar çok dik veya yarım ay şeklinde; çok belirgin sarı renkli 
dış kenar; sarı kuyruk altı tüyleri 
 
Tavukta: lekeli veya eşit olmayan üst rengi; siyah yele; sarı tüylerin kırçıllı veya kumlu olması (en sondaki büyük kuyruk örtüsü tüyleri 
hariç); fazla geniş, neşter şeklinde (dik) veya belirgin olmayan desen; kaba, dik veya yarım ay şeklinde kenarlar; çok belirgin ikili kenar 
veya sarı renkli dış kenar; sarı kuyruk altı tüyleri; iki cinsiyette de tüylerde pigment eksikliği. 
 
Ağırlık: Horoz 3.4- 3.8 kg, Tavuk 2.5-3kg 
Kuluçkalık yumurta: beyaz Wyandotte 55 gram, diğer renk varyasyonu 53 gram 
Yıllık yumurta verimi: 180 
Yumurta rengi: sarımsıdan kahverengiye kadar 
Bilezik ölçüleri: Horoz 20 mm; Tavuk 18 mm 


