
Kanatlıların Puanlanması           04.08.2021 

Yarışmalarda, kanatlıların dış özelliklerinin değerlendirilmesinin ve 

puanlanmasının amacı, kanatlı cinslerin yetiştirilmesinin sportif yarışmalarla 

teşvik edilmesidir. Böylece eski ve yeni ırkların korunması garanti altına alınmış 

olur. Hakemlere ve ziyaretçilere, sergilerde, mümkün olduğunca genel bir 

görüntü sunmak için, ırklar amaca uygun ve sistematik gruplandırılmalı. Kafesler 

hayvanların büyüklüğüne uygun, görünür şekilde kurulmalı ve mantıklı 

numaralandırılmalıdır. Kafes altlıkları hayvanların kirlenmesini önleyecek ve 

sağlığını tehdit etmeyecek şekilde seçilmeli. 

Hayvanlar tek olarak kafeslere konulabildiği gibi ayrıca, Hindi, Beç tavukları ve 

kazlarda 1,2 (1 horoz 2 tavuk) hayvanlı kafeslerde, Ördek, Tavuk, Cüce tavuk ve 

Japon yumurta bıldırcınlarında 1,4 hayvan takım şeklinde sergilenebilir. Hindi, 

Beç tavukları ve Kazlarda 1,1 hayvanlı kafeslerde, Ördek, Tavuk, Cüce tavuk ve 

Japon yumurta bıldırcınlarında 1,2 hayvan şeklinde sergilenebilir. Standart 

kitabında yer alan tüm türler son altı yılın EE bileziğine kadar sergilenebilir. 

Değerlendirme, bu bölümde listelenen BDRG'nin genel sergi düzenlemelerinin 

(AAB) en önemli meselelerine dayalı, üreme ve tanıma komitesi tarafından ve 

özel ırk derneklerin tanımlanan standartları ile koordineli olarak, mevcut kalite 

seviyesi dikkate alınarak yapılır. 

Her değerlendirmede, hayvanların sağlığı ve yaşam enerjisi vazgeçilmez temel 

şarttır. Tüm ırklarda, standardına göre, vücut ağırlığı ve büyüklüğün uyum 

içinde olmasına dikkat etmeli. İskelet yapısı, kas yapısı ve tüy oluşumu ırkın 

standartta tarif ettiği şekilde olmalı. Tüm yarışmalarda aynı kriterler geçerlidir. 

Puanlama sadece TSHF veya EE tarafından tanınan hakemler aracılığı ile 

yapılmalı. Bu hakemlerin yetkinlikleri aşağıdaki tabloya göre gruplandırılmıştır. 

A Hindiler, Beç tavukları, Kazlar, Ördekler 

B Tavuklar 

D Cüce tavuklar ve Japon yumurta bıldırcınları 

Değerlendirme, özel puanlama kartlarına, yazılı olarak yapılır. Puanlama 

kartları, güçlü yönler, tavsiyeler ve kusurlar olarak bölümler içerir. Puanlama 

ırka özel teknik terimlerle, anlaşır ve mantıklı olarak puan notuna temel teşkil 

etmeli. Puanlama kartları hakem tarafından imzalanmalı veya hakemin mührü 

basılmalı ve hayvanın bilezik serisi ve numarasını içermeli. 



Puanlama Sistemi 

Değerlendirme sonucu aşağıdaki puanlama ve sayısal notlar kullanılır: 

 M Ç İ Y SD 

97 96 95  94  93 92 90 0 

 

Olağan üstü (O): Alması için hayvanın, yetiştirici tarafından ulaşılabilecek, 

mümkün olan en mükemmel seviyede olması gerekir. “Olağan üstü” notu Baş 

hakemin ve değerlendirmeyi yapan hakemin imzası ile verilebilir. 

Mükemmel (M): Küçük bir tavsiye dışında “O (olağan üstü)” notu ile aynı 

özelliklerdeki hayvana verilebilir. Özel olarak yüksek gereksinimler aranmalı. En 

iyi “Ç” ye “M” vermek uygun olmaz ve “M” notunu sulandırır. 

Çok İyi (Ç): Irkın tüm özelliklerini yüksek derecede barındırır. Hayvanın genel 

durumu etkileyici ve uyumlu olarak ifade edilebilmeli ve hiçbir kusur 

içermemeli. 

İyi (İ): Hayvanın küçük kusurları varsa verilir ancak şekilsel olarak veya diğer bir 

ırkın ana özelliklerine ait ciddi kusur olmamalı. Kusurlar bölümünde kusur kayıtlı 

olmalı. 

Yeterli (Y): Tespit edilmiş ciddi bir kusuru olsa bile idare eder genel görünüme 

sahip hayvanlara verilir. 

Standart Dışı (SD): hayvanın ırka ait özellikleri yoksa, melez ise, ayrıca eleme 

kusuru varsa verilir. 

Ciddi Kusurlar 

“Y” notunun verileceği ciddi kusurlar her ırkın standart özelliklerinde 

anlatılmıştır. 

Eleme kusurları 

İskelet: 
Tüm türlerde: Her çeşit iskelet bozukları, buna kambur veya yamuk sırt, çapraz 
gaga, belirgin “S” şeklinde göğüs kemiği, yamuk parmaklar, sakat parmak 
oluşumu, eksik parmak bölümleri, eksik veya körelmiş tırnaklar (paçalı ırklar 
istisna). 
Su kuşlarında: Yatay veya yukarı doğru olan arka parmak duruşu; Ördeklerde 

kaşık gaga (istisna, standartta belirtilmiş durumlar). 

Tavuklarda ve cüce tavuklarda: Ördek ayak ve ayak perdesi. 



Tüyler:  

Tüm Türlerde: Tek veya çift taraflı kanat boşluğu (eksik bağlantı teleği); sürekli 

kol telekleri üzerinde taşınan el telekleri, dışa dönük kanat; sürekli yamuk 

taşınan kuyruk. 

Tavuklarda ve Cüce tavuklarda: Kuyruk teleklerinde ve/veya büyük kuyruk örtü 

teleklerinde, birden fazla teleklerin yatay duruşu (çatı kuyruk). Özellikle 

kanatlara ve kuyruk teleklerinde birden fazla dönük telek. El teleklerinde çift 

oluşum veya ayrık tüy. 

Boyut: 

Tavuklarda ve cüce tavuklarda: Aşırı büyüklük. 

İbikler: 

Tavuklarda ve Cüce tavuklarda: Standartta belirtilenin dışında ibik şekilleri. 

Balta ibiklerde: Çatal ibik dişi, çift ibik dişi, üçlü ibik dişi, yan dişler, yarık ibik 

önü veya yarık ibik bayrağı, püskül ibik, yanlarda oluşumlar (istisnalar 

Penedesencas, Empordanesas). 

Gül ibiklerde: Çoklu ibik dikeni (İstisna Watermaal Sakallı Cüce), yanlarda 

oluşumlar, eksik ibik dikeni, batık diken. 

Sakallar:  

Tavuklarda ve Cüce tavuklarda: eksik veya çok körelmiş sakallar (istisna, sakal 

tüylü ırklar) 

Yüz:  

Tavuklarda ve Cüce tavuklarda: Yüzde küf gibi beyazlık (istisna Kuzey Batı 

Avrupa ırkları ve Onagodori yaşlı hayvanlarda hafif beyazlık). 

Gözler: 

Tüm türlerde: Standartta belirtilenin dışında göz rengi; iki gözde farklı renk; göz 

bebeği değişimi. 

Mahmuzlar: 

Hindi Tavuk ve Cüce tavuklarda: Yaşlı hindi ve horozlarda eksik mahmuz 

(mahmuz olmaması). Tavuklarda aşırı mahmuz oluşumu (İstisna için standarda 

bakınız).  

 



Ayak rengi:  

Tüm türlerde: Standartta belirtilenin dışında ayak rengi. 

Deri ve kafa özelliklerinde renk:  

Tavuklarda ve cüce tavuklarda: Standartta belirtilenin dışında deri, yüz, ibik ve 

sakal rengi. 

 

İlave Değerlendirmeler: 

Puanlanmamış (P). Puan verilmemiş ama yine de yorum almış.  

1. Çıkarılabilir, hareket ettirilemeyen veya izin verilenden daha eski bilezik 

takılı hayvanlar; çift bilezik takılı hayvanlar (standartta belirtilenden daha 

küçük bileziği olan hayvanlar puanlanır ve ödül verilebilir). 

2. Bakımsız hayvanlar, gelişim bozukluğu olan hayvanlar; işaretlenmiş 

hayvanlar; aşırı zarar görmüş hayvanlar (tüyler dahil). Ayrıca hasta 

hayvanlar ve aşırı parazit bulaşmış hayvanlar, derhal sergi yönetimine 

bildirilmeli. 

3. Tüyleri belirli bir renk sınırlaması için kesilmiş veya dışarıdan görünecek 

şekilde tüyleri kesilen hayvanlar (örn. tepe, kafa veya önlük deseni. 

4. Takım veya kafeste sayıca az veya fazla olması veya eşit olmayan özellikli 

hayvanların konması. 

Puanlanmamış "P" notu ayrıca, “Yeni ırk/renk tanıtımı için sergileme” amaçlı 

getirilen ırk ve renk çeşitleri için kullanılır. Ayrıca izin verilmeyen bileziğe sahip 

hayvanlar da değerlendirilmez. 

 

Doğal olmayan özellikler(DO): 

Doğal olmayan özellik tanımı, bir hayvanda doğal olmayan bir özellik tespit 

edilmesi ve baş hakem tarafından tasdik edilmesi durumunda verilir. 

Doğal olmayan özellikler: 

a- Sergilenen kanatlının tüylü veya tüysüz bölgelerine, hayvanın güzelliğini 

olumlu veya göreceli etkileyecek iyileştirme amacıyla yapılan, her türlü 

fiziksel, kimyasal veya tıbbi müdahale. 



Canlı dokunun, kafa kısımlarının, ayaklardaki perde veya epitel dokunun 

her türlü kesilmesi, fiziksel müdahale ve aynı zamanda doğal olmayan 

özellik olarak değerlendirilir ve AAB x.4 e göre cezalandırılır. 

 

 

b- Genişletilmiş, boyanmış veya kesilmiş bilezikli hayvanlar. 

c- Puanlamaya etki etmek için, hakemi yanıltmaya yönelik her türlü girişim. 

 

İzin verilen durumlar: 

a- Hayvanı tüy ağartmaya yönelik olmayan sabun ile yıkamak, gaganın, 

ibiğin, sakalların, ayakların ve tırnakların renksiz bir yağ ile hafif 

yağlanması. 

b- Temizleme tabiri, renk bölgesini veya deseni rahatsız eden tek tük küçük 

tüyün alınması veya makas yardımı ile kesilmesi için kullanılır. Bu işlem 

sırasında gözle görünür bir çıplaklık olmaması gerekir. (Tüyleri belirli bir 

renk sınırlaması için müdahele ederek kesmek, puanlanmamış notu ile 

cezalandırılır.)  

c- Dışarıdan görünmeyecek şekilde temizlenen tepe ve desen özellikleri. 

 

Başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi sergilemek izin verilmeyen bir 

durumdur. 

Tanımsız (TS): Bu tanım henüz standart tarafından tanınmayan ırklar için 

kullanılır. Standartta tanınmayan renkler için istisnai bir durum, tüm diğer 

renkler olarak sergilenen hayvanlar için AAB III.1.d de belirtilmiştir. 

Yanlış sınıf, yanlış bilezik, işaretlenmiş hayvanlar: 

Yanlış Sınıf: Bu hayvanlar puanlanır ama ödül alamazlar ve yanlış sınıfta 

sergilenmişler ise not olarak y.s (yanlış sınıf) yazılır. 

Yanlış bilezik: Bu hayvanlar puanlanır ama ödül alamazlar eğer standartta 

belirtilen bilezikten daha büyük bir bilezik takılmış ise not olarak y.b (yanlış 

bilezik) yazılır. 

İşaretli: Bu hayvanlar puanlanır ama ödül alamazlar eğer izin verilen bilezikten 

farklı bir şekilde işaretlenmişlerse not olarak işr. (işaretli) yazılır. 



İzin verilen kanat işaretleri, civciv işaretleri ve parmak arası derinin delinmesi 

resmi bilezikli hayvanlarda işaretlenmiş olarak değerlendirilmez. 

En iyi hayvanların ödüllendirilmesi: En iyi hayvanlar, puanlama notunun 

yanı sıra, değerlendirme olarak ödül alırlar. Bu ödüllerin türü ve yöntemi sergi 

komitesi genel sergi kurallarında tanımlanmıştır.  

Sergi komitesi tarafından yanlış sınıfta sergilenen hayvanlar puanlanır ve 

gerektiğinde ödül alır. 

Yeni ırk/renk çeşitleri: Yeni yetiştirilen ve o ana kadar kabul görmemiş 

yabancı ırk ve renk çeşitleri, sadece Türkiye ulusal sergilerde, sergilenebilirler. 

Yeni ırk/renk için onay prosedürü, TSHF ırk standartları komisyonu tarafından 

detaylı olarak açıklanmıştır.  

Kanatlılarda ayak bileziklerin renkleri: 

2018 mavi 

2019 yeşil 

2020 gri 

2021 beyaz 

2022 siyah 

2023 sarı 

2024 'den sonra aynı sıradan tekrarlanır. 

 

Not: (2015 beyaz),(2016 siyah),(2017 sarı) 

 

Alman Genç üreticilerin bilezik rengi her sene pembe ve "J" işaretlidir 

 

 

 

 

 



Değerlendirme için kararlar ve yönergeler 

 

BDRG (Alman Kanatlı Irkları Birliği) ve Avrupa standart komisyonunun Islah ve 

Tanıma komitesi tarafından (BZA) , Kümes hayvanları dalında (ESK-G) 

değerlendirme için aşağıdaki kararlar ve yönergeler listelenmiştir, hakemler 

değerlendirme sırasında bunlara riayet etmeli. 

 

Tavuklarda ve cüce tavuklarda pençeler (tırnaklar) 

Dış parmağın tırnağının eksik olduğu paçalı ırklarda hayvanlar 97 veya 96 puan 

alamazlar. Bu tip hayvanlar 95 puana kadar alabilir. Paçalı ırklarda deforme 

olmuş veya yamuk dış tırnak kusur olarak kabul edilmez. Fakat diğer özellikleri 

aynı olan hayvanlarda normal tırnağa sahip hayvan tercih edilir. 

 

Su kuşları ve ördeklerde arka ayak ve tırnağı   

1- Su kuşlarında, yetay veya yukarı doğru olan arka parmak eleme 

kusurudur. 

2- Ördeklerde arka parmaktaki tırnak tamamen yıpranmış veya neredeyse 

görünmez ise hayvan en çok 95 puan alabilir. 

 

Ayak bileği 

Belirgin bir şekilde dengesiz ayak bileği (bozuk duruş) olan hayvanlar 

puanlanmamış (P) notu alır 

 

Ördek ayak 

Tavuk ve cüce tavuklarda ördek ayak durumu, çift veya tek tarafta olmasına 

bakılmaksızın, eleme kusuru sayılır. 

 

 

 



Beşparmaklı ırklarda arka parmak 

Arka parmak (denge parmağı) öyle basmalı ki nihayetinde paralel olarak yere 

oturmalı. Beşinci parmak daha uzun ve daha yukarı bakar. Beşinci parmak 

denge parmağından belirgin bir şekilde ayrı olmalı. 

 

Mahmuz oluşumu 

Yaşlı horozlarda ve yaşlı hindilerde mahmuz eksikliği eleme kusurudur. Genç 

horozlarda ve genç hindilerde belirgin olarak eksik olan mahmuz oluşumu 

(belirgin kavisli kemik doku) ciddi kusur olark geçer. Genç tavuklarda belirgin 

mahmuz oluşumu eleme kusuru olarak geçer (İstisna için standarda bakınız).  

 

Ağır tavuk ırklarında kavisli parmaklar 

Ağır tavuk ırklarında , güçlü bir şekilde kavisli olan parmaklar hakemin takdiri 

sonucunda duruma göre puan kırılarak değerlendirilir. Bükülmüş parmaklar 

eleme kusuru olarak değerlendirilir. 

 

Ayak parmağı, tırnak ve taban rengi 

Mavi gri veya gri mavi ayak renkli ırklarda  açık renk parmaklar eleme kusuru 

olarak değerlendirilmez, Pigment eksikliğinin yaygınlığına göre hafif veya ciddi 

kusur olarak kabul edilir. Bu kural sözkonusu ırkların veya cücelerinin siyah 

renkli olanları için geçerli değildir. Standartta belirtilmediği sürece tırnak rengi 

ikincil  öneme sahiptir. Aynı kural ayak taban rengi için de geçerlidir. 

 

 

Tepe tüylü ırklarda tepe tüylerinin bakımı 

Tepe tüylü tavuklar ve cüce tavuklar açık görüş açısına sahip olmalı. Görüş açısı 

değerlendirmesi hayvan ve insanın göz hizasında yapılmalı 

Değerlendirirken önden bakılınca gözleri görünmeyen hayvanlarda, görüşü 

engelleyen tüyler öyle kesilmeli ki, onların üzerindeki tüyleri desteklemeli. 

Tüyleri çekmek yasaktır. Bu kesme işlemine (temizlik) şu an için sergilerde 

gösterilen hayvanlarda da izin verilir. Tepe tüyleri çok fazla kesilmiş veya 



dışarıdan bakınca belirgin olacak şekilde kesilmiş tepe tüylü hayvanlar 97 veya 

96 puan alamazlar. 

Diğer özellikleri aynı olan hayvanlarda tepe tüyleri kesilmemiş hayvanlar tercih 

edilir. 

 

Standarttan farklı sayıda ibik dişi 

Tek bir ibik dişinin eksikliğine takılı kalınmamalı. Daha büyük sayıda sapmalar, 

kafanın  ırk tipinin genel görünümünü kuşkusuz olumsuz yönde etkiler. Bu 

duruma eleştirel yaklaşmalı ve sadece iyi ”İ” ile puanlanmalı. Yani İbikler Irk 

tipinini yüz özelliklerine göre değerlendirilmeli. Eleme kusurları dikkate alınmalı. 

 

Dövüşçü ırklarda İbik, Sakal ve kulak loblarının kesilmesi 

1- Uzuvları kesilmiş hayvanlar değerlendirmede ”D.O” (doğal olmayan 

özellik) notu alır. 

2- İbiklerdeki eleme kusurları bu durumda cezalandırılmalı. 

3- İbik, Sakal ve kulak loblarındaki diğer durumlar (Örn. Isırma sonucu 

kısalmış ibik dişi, büyüklük, oluşum şekli v.b.) dikkate alınmaz. 

4- Tamamen yatık ibiklere düşük puan verilir. 

5- Kulak loblarında beyaz oluşumlara izin verilir. 

 

Sakal değerlendirilmesi  

Bir yan özellik olarak sakallar değerlendirme sırasında dikkatlice incelenmeli, 

çünkü şekil, büyüklük, ve oluşum şekilleri ırka bağlı olarak çok değişkendir. 

Aşağıdaki maddeler ıslah temelli değerlendirmede puan kırılarak 

değerlendirilmeli. Sakallar; 

 

1- Çok fazla bükülmüş olarak yerleşmiş ise, 

2- Kafa tasının üst kısmında şişlik şeklinde yerleşikse veya yüzün alt 

kısmında yukarı çekilmiş şekilde yerleşikse, 

3- Büyük kısmı uzunlamasına güçlü kıvrımlar içeriyorsa, 



4- Arkaya doğru güçlü şekilde itilmiş ise, 

5- Ön kenarlarında belirgin olarak cep şeklinde (çift) oluşum varsa , 

6- Ön kenarlarında belirgin olarak yana katlanmış ise (Büyük, uzun sakallı 

ırklar istisna), 

7- Sakal tüylü ırklarda, boyutuna göre dışarıdan belirgin şekilde görünüyorsa 

(Sakal tüyleri ile kaplı siğil dokulu sakallara izin verilir). 

Ciddi Kusur olarak; Yatay kıvrımlar, belirgin şekilde farklı uzunlukta ve ön 

kenarları geriye doğru dürülmüş sakallar. Bunlar puan olarak (Y) 90 alır. 

 

Tavuklarda ve cüce tavuklarda Yüz lekesi 

Yüz lekesi tüm ırklarda eleme kusurudur. Kuzeybatıavrupa ırklarının beyaz kulak 

diski olanların yaşlı hayvanlarında  ve bunların cüce türlerinde az miktarda yüz 

lekesi kusur değildir, ancak çok yüz lekesi puan kırılmasını gerektirir. Yaşlı 

onagadori lerde yüz lekesine izin verilir. 

 

 

Göz rengi 

Göz bebeğindeki küçük koyu veya beyaz lekeler, ırk ve renk durumuna göre, 

ciddi veya hafif kusur olarak puan kırılmasına sebep olur. 

 

Tüy oluşumunda anormallikler 

Yanlış oluşmuş tüyler tüm kanatlılarda kusur olarak değerlendirilir ve ”Ç” (Çok 

İyi) notu alamazlar. Kusurun durumuna göre ”İ” (İyi)  veya ”Y” (Yeterli) notu 

verilebilir. Bunlara mesela kırpık telekler, tek tük dönük tüyler veya tam olarak 

düzgün durmayan ana kuyruk telekleri dahildir. Eleme kusurları tabii ki bu 

kuralın dışındadır. Göğüs kanalı (Göğüs tüylerinini yanlara açılarak oluk şeklinde 

görüntü vermesi) tabir edilen durum eleme kusuru değildir. Kas oluşumu, tüy 

oluşumu, ve yemlemeye bağlıdır. Bu durum Irk farklılıkları dikkate alınarak 

Hakem takdirine bağlı olarak kusur olarak değerlendirilebilir. 

 

 



Kanat boşluğu 

Kanat boşluğu (Bağlantı teleği eksikliği) tavuklarda ve cüce tavuklarda, tek veya 

çift tarafta olamasına bakılmaksızın, eleme kusuru olarak değerlendirilir. 

 

Cüce ördeklerde ve cüce tavuklara aşırı irilik 

Aşırı iri hayvanlar, boyut ve kilo olarak standartta verileren değerlerden önemli 

miktarda fazla olanlardır. Bunlar en çok “İ” (İyi) notu alır ve büyüklüğüne göre 

ilave puan kırılır. 

 

Hayvanlarda Bilezik 

Büyük kanatlılarda, su kuşlarında, Tavuklarda ve cüce tavuklarda ayaklara 

bilezik takılmalı. Paçalı ırklarda bileziğin ayak bileğinin üstünde olmasına izin 

verilir. 

 

Çıkarılabilir veya çok büyük federasyon bileziği 

Bilezik, standartta belirtilmiş ölçüde olsa bile, çok büyük gelen ve neredeyse 

çıkarılabilecek gibi görünen bilezik takılı hayvanlar ençok 90 puan alabilir. 

Çünkü hayvan ilgili ırka göre çok ince ayaklara sahip demektir, bu da ciddi kusur 

demektir. 

 

Standartta belirtilen ölçüden daha büyük ve çıkarılabilir bilezik takılı hayvanlar 

“puanlanmamış” notu alır. 

 

Standartta belirtilen ölçüden daha büyük fakat çıkarılamaz bilezik takılı 

hayvanlar hakkettikleri notu alırlar, ilave olarak “y.b” (yanlış bilezik) yorumu 

alırlar ve ödül alamazlar. 

 

 

 

 



Başka ülke Bileziği takılı hayvanlar 

Standartta belirtilen ölçüden daha büyük, fakat çıkarılamaz, başka ülke bileziği 

takılı hayvanlar puanlanır ve  “y.b” (yanlış bilezik) yorumu almazlar, ödül 

alabilirler. 

 

Horozlarda mahmuz altında bilezik 

Horozlarda bilezik mahmuzun altında ise, “Puanlanmamış” notu sadece 

hayvanın doğal hareketi engellenirse verilir. Eğer bilezik rahat bir şekilde 

döndürülebilirse o zaman mahmuz altında olmasının bir önemi yoktur. 

 

Genç bileziği 

Bilezikte ilave olarak J (örn. B,AJ, veya JB) işaretleri varsa, bu, genç yetiştirici 

bileziği demektir. Yıldan bağımsız olarak pembe renktedirler. 

 

Takım değerlendirilmesi 

Sergilere katılan takımlar ıslah takımı olarak değil sergi takımı olarak 

değerlendirilir. Bu, ıslah kitabında yer alanlar içinde geçerlidir. Takım bütün 

olarak değerlendirilir. Puanlanırken takım uyumu ve hayvanların birbirine karşı 

davranışı değerlendirilir. Puan kartı yazarken hayvanlar tek tek değerlendirilir, 

Puan kartında detaylara ayıracak yer az olduğundan, ırkın ana özellikleri ön 

plana çıkartılır. Her hayvan için, kafes veya kuşhane büyüklüğü uygun ise, bilezik 

numaralarının yazıldığı bir elle değerlendirme olmalı. (istisna büyük kanatlılar ve 

su kuşları). Yorum sonucunda genel bir not elde edilir. 

Puan kartının Kusurlar/hatalar kısmında tek bir hayvana ait kayıt varsa bile, 

takım en çok “İ” 92 puan alabilir. 

Ciddi kusurlar sadece bir tek hayvana ait olsa bile takım en çok 90 puan alabilir. 

Eleme kusuru tek bir hayvanda olsa bile takım 0 (sıfır) puan alır. 

 

Kuşhane değerlendirmesi 

Kuşhane değerlendirilmesinde, puanlamada hayvanlar arasındaki genel uyum, 

denge ön planda tutulur. Tek bir hayvana ait değerlendirme sadece, 



özelliklerinde dışarıdan bakınca fark edilen bir sapma varsa yapılır. Elle 

değerlendirme sadece, gizli ve notu etkileyecek bir kusur şüphesi varsa yapılır. 

 

 

Büyük kuşhanelerin değerlendirilmesi 

Kuşhanelerde ve göletlerde AAB de öngörülen sayı kadar hayvan olmalı. Farklı 

ırk, tür ve renk çeşidi varsa her çeşit kendi içinde değerlendirilir. Kuşhanenin 

veya göletin genel değerlendirilmesine izin verilmez. 

 

Kuşhaneler için Bireysel değerlendirme 

Küçük çaplı sergilerde, hayvanlar tek tek değerlendirildikten sonra, Sergideki 

görselliği arttırmak için, hayvanlar bir kuşhanede toplanabilir. Bunun için ön 

şart hayvanların birbiri ile iyi geçinmesidir. 

 


