
Cane Corso Standardı 2003 
A.I.C.C (The Association of Italian Cane Corso - İtalya) ve I.C.C.F (International Cane Corso Federation - ABD)’nin resmi 

standardı. 
 

                      
 

Basir, resmi ırk standardı modeli. 
 

Köken (Orijin): İtalya 
Utility: Koruma köpeği, bekçi köpeği, polis köpeği 
 
FCI Sınıflandırması 
Grup 2: Pinscher ve Schnauzer tipi, Molosser ve İsviçre Dağ Köpeği 
Bölüm 2: Molossers, iş köpeği olmayanlardan 
 
Cane Corso Standardı 2003 - AICC (En büyük İtalyan Irk Derneği), ACCP (Molosser Irkları) ve Arcicaccia CSSA’nın (Bütün 
ırklar) kullandığı ırk standardıdır. En büyük Amerikan Irk Derneği olan ICCF, 1 Ocak 2004’de kullanmaya başlamıştır. 
100’den fazla Cane Corso’nun katıldığı dünyanın en büyük yarışması, 2003 yazından Roma’da düzenlenmiştir ve bu 
yarışmada kullanılan ırk standart bu metinde belirtilen standarttır. Daha da önemlisi, bu standart gözden geçirilmesine 
izin verildiğinde, FCI standartlarındaki yapılması gereken değişiklikleri yansıtan bir standarttır. 
 
FCI Standart No 343 – Bu dünya üzerinde FCI (Federation Cynologique Internationale) tarafından tanınan/kabul edilen 
cane corso standardıdır. FCI, dünyadaki tek köpek organizasyonudur, FIC (Federation of International Canines) ile 
karıştırılmamalıdır. 
 
 
ICCF Standardı – ICCF, Cane Corso Standardı 2003’ü 1 Ocak 2004’de kabul ettiğinden, şu anda kullanımda olmayan eski 
“Amerikan” standardıdır. ICCF, Kuzey Amerika’daki en büyük cane corso ırk derneği olmasından dolayı, Cane Corso 
Standart 2003 ile cane corso ırkının uluslararası olarak gelişimi için tek bir çatı altında toplanması önemli bir gelişimdir. 
 
Öngörü – Eğer ırk standardı yetiştiriciler için bir kılavuz olarak kullanılacaksa (yetiştiriciler standarda göre üretim yapmalı, 
hakemler de standartdaki parametrelere göre değerlendirmelerini yapmalılar.), standardın içerdiği hatalar, eksiklikler 
ve/veya farklıları içeren bölümler yeniden ele alınmalıdır.  
 
İşlevsel düzeltmeler için gerekli değişiklikler yapılırken Dr. Morsiani’ye saygısızlık yapılmamalıdır fakat, tüm zorluklara 
rağmen Dr. Morsiani’nin yaptığı işin devamlılığı ve geliştirilmesi, cane corso ırkının fark edilmesi için nihai olandır. 
Standardın daha uyumlu olması için çeşitli bölümlerinde değişiklikler önerildi. Örneğin; bir ayağın yapısal görünümünün, 
ayak bileği açılarının, ayakların ve arka ayak açılarının uyuşmazlıklarını göstermesi gibi. 
 
Özellikle önemli noktalardan biri burun renginde ciddi açıklar olan kafadır bölümüdür. Cane Corso ırkında çok uzun süre 
tartışma konusu olan çene basışı Dr. Morsiani’nin ırk standardı ile ilgili ilk yazısında belirtilmiştir. Gözlerde olduğu kadar, 
tüy renginde de değerlendirmede şeffaflık sağlayacak derecede belirgin bir ayrım öneriyoruz. Aynı zamanda, çıkıntılı göz 
karakteristiğinin iptalini öneriyoruz çünkü cane corso ırkın ın karakteri olmaması yanında, bu bizi daha sonralarda 
morfolojik/işlevsel bir kusur seçmemiz konusunda zorlayacak. Çene basışı ile bağlantılı bir bölüm olan boyun, cane corso 



standardının napoliten mastiften değişikliğini göstermesi için gözden geçirilmesi gereken bir kısım. Öyle görünüyor ki, 
boyun derisine ilişkin önerilen formüller, cane corso ırkının gerçekliğine ile daha tutarlı. 
 
Bu konuda 1QQ5’de temmuz yapılan küçük değişikliklere rağmen, yükseklik ve ağırlık hala gerçek olmayan bir ölçüm. 
Irkın gerçekliğine daha yakın olmasının yanında, yapılan öneride çene basışının uzaklığının/genişliğinin azaltılmasını (açık 
makas basışının uzaklık/genişliği gibi) ve ırka homojen ve işlevsel bir görüntü kazandırmak için özellikle dişilerde tutarlılığı 
düzeltmeyi (eskiye kıyasla günümüz cane corsolarının eskiye göre çok büyük olmadıklarından) önermiştir. Ağırlık 
yüksekliğe göre bağlı olarak ve toleransı belirterek kıyaslanır. 
 

FCI Standart No. 343 
 

Cane Corso, orta ve büyük ölçekli molossoid, tek renkli, kompakt, güçlü bir iskelet yapısına sahip, kaslı ve atletiktir. 
Önemli kolaylıkla hareket eder. Ağırbaşlı ve gururlu bir ifadeyle bakan kafası çok büyüktür. Kafa yapısı Mastiff’e paralel 
olan bir şekli vardı. Daha hafif bir atadan geliyor fakat bu orjinal yapıyı korudu. Cane Corsolar her zaman iyi bir bekçi 
köpeği ve domuz avcısıdır. Anavatanı İtalya’nın orta güney bölgesi olan cane corsolar, dana ve domuzlara çobanlık 
yapmakta kullanılırdı. Aynı zamanda gezginleri ve arabalı tüccarları eşkiyalardan ve talancılardan korumada görev 
yaparlardı. Adı ülkenin güneyinde her zaman bilinen eski çağlarda savaş adı anlamına gelen “corseiro” (courser) 
kelimesinden gelmektedir; ya da belki de Latincede bodygard, koruma anlamına gelen “cohors” kelimesinden türemiştir. 
Çevresel değişiklikler nedeniyle, Courser’in nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Bazı Cane Corso hayranları 
bugün tamamlanmış olan ırkı yok olmaktan kurtarmak için çalışmaya başlamışlardı. Cane Corsoların günümüzdeki görevi, 
bekçilik, insanları ve eşyalarını korumaktır. Cane Corso, adapte olabilen ve cesur bir işçi, sadakatiyle meşhur, uyanık ve 
aktif, sağlam dengesi nedeniyle zor çevre koşulları ve deneyimlere dayanıklıdır. Zerafetiyle güçlü bir arkadaş. Vücut yapısı 
bir dikdörtgen üzerine inşa edilmiştir. Kesinlikle Napoliten Mastiff’e benzememelidir. Derisi vücuduna kesinlikle yapışıktır 
ve kırışıklık yoktur.  
 
Kısa Tarihsel Özet – Cane corsonun doğrudan atası “Canix Pugnax” (Eski Roma Molossosu), savaşlarda ve büyük vahşi 
hayvanların avlanmasında kullanılırdı. Yıllar boyunca İtalyan halkının değerli bir arkadaşı oldu. Cane Corsolar ev, sürü ve 
kişisel koruma köpeği olarak kullanılmasının yanında, avlanırken de insanların en büyük yardımcılarındandı. Geçmişte, 
cane corso ırkı İtalya’nın neredeyse tamamında büyük tarihsel bir simge olarak yer almıştır. Yakın zamanlarda, bu ırk 
İtalya’nın güneyinde özellikle de Puglia, Luciana ve Sannio’da kendine mükemmel bir korunma alanı buldu. Cane corso 
ismi, Latince’deki “Cogors” isminde türemiştir, “gardiyan” ve “koruyucu” anlamına gelmektedir.  
 
Genel Görünüş – Orta – büyük boyutta, güçlü ama zarif yapılı, uzun ve güçlü kas yapısı,  oldukça seçkin bir ırktır. Güç, 
çeviklik ve dayanıklılığın simgesidir. Genel yapısı, vücudu omuz başlarından yere kadar olan yükseklikten daha uzun, 
iskelet ve kas sistemi gelişmiş, geniş omuzlu, ince belli, atletik ve güçlüdür.  
 
Önemli Oranlar – Vücudun uzunluğu, omuz yüksekliğinin %11’i kadar daha uzundur. Kafa uzunluğunun toplamı, omuz 
yüksekliğinin &36’sı kadardır. Ön yüz uzunluğu, kafanın toplam uzunluğunun %34’üne eşittir. Göğsün yüksekliği, omuz 
yüksekliğinin %50’sine eşittir ve bu da, dirsekten olan yüksekliğe eşittir. 

 
Davranış ve Miraç – Zeki, aktif ve dengeli, eşsiz bir gözetleme ve koruma köpeğidir. Sahibiyle birlikteyken uysal ve 
sevecendir, aile ve çocuklarla iyi geçinir. Gerekli olduğu takdirde, korkunç ve cesur bir insan, ev ve alan koruyucusudur. 
Kolay eğitilebilir.  
 



Kafa – Kısa kafalıdır. Kafanın toplam uzunluğu, omuzdan yüksekliğin %36’sına ulaşır. Kafatası genişliğine eşit olan yüz 
genişliği, kafanın toplam uzunluğunun yarısından fazladır, toplam kafa uzunluğunun %66’sına yakındır. Kafatasının ve ön 
yüzün üst boylamasına ekseni hafifçe yakınsaktır. Yanak kemiklerinden ölçülen kafanın çevresi, kafanın toplam 
uzunluğunun iki katından fazladır. Bu dişiler için de geçerlidir. Kafa, elmacık kemikleri hafif dışarı doğru uzayarak çok 
şekillenmiştir. Deri sert ve altındaki dokuya yapışık, yumuşak ve oldukça gergindir. 

 
 
KAFATASI BÖLGESİ 
 
Kafatası – Önden bakıldığında, geniş ve çok hafif kavislidir. Yandan bakıldığında, alnın alt bölümünden belirgin bir şekilde 
aşağı doğru düzensiz bir eğri çizer. Üstten bakıldığında, elmacık kemiklerini sarmalayan ve güçlü kasların sarmasından 
dolayı kare şeklinde görülür. Alın boşluğu, iyi gelişmiş ve öne doğru gerilmiş ve alnın içi boş ve alın orta çizgisi görünür 
şekilde kırışıktır. Ense bölümü çok gelişmemiştir.  
 
Stop – Çok gelişmiş ve çıkıntılı alın boşluğu ve belirgin kaç kemeri dolayısıyla oldukça belirgindir. 

 
 
 
 
YÜZ BÖLGESİ 



 
Burun – Burun ve burun yolu aynı çizgi üzerindedir. Yandan bakıldığında, dudakların ön dik kenarından çıkıntı yapmamalı, 
ön ağızlık bölümü ile aynı dikey hizzada olmalı. Geniş, üst kısımdan oldukça düz, burun delikleri geniş, açık ve hareketli, 
ıslak ve serin olmalı. Siyah renkte olmalıdır.  

 
 
Ön Yüz (Ağızlık) – Oldukça geniş ve derin olmalı. Ağızlık bölümünün derinliği neredeyse uzunluğu kadar olmalıdır. Bu da 
kafanın toplam uzunluğunun %34’üne ulaşır. Ağızlık yanlarının paralelliği, tüm çenenin dolgunluk ve genişliği nedeniyle, 
ağızlığın ön yüzüzü düz ve karedir. Burun köprüsünün doğrusal bir profili var ve oldukça düzdür. Ağızlığın alt profili, üst 
dudaklar tarafından sabitlenir, göz altı çukuru bölgesi çok küçük bir oyuntu gösterir. 

 
 
 
Dudaklar – Oldukça sıkıdır. Önden bakıldığında, üst dudaklar ayrımından ters “U” şekli oluşturur. Yandan bakıldığında, 
kısmen askıda olarak  görünürler. Dudakların birleşme noktası, keskin olarak belirgindir ve her zaman ağızlığın yan alt 
profilinin en alçak noktasıdır. Burada pigmentasyon siyahtır. 



 
 
Çeneler – Oldukça geniş, güçlü ve kalın, üst çene çok hafif kısalarak küçük bir prognatism (Yüzün alt bölümünün, Özellikle 
de altçene kemiğinin, alt dişlerin ya da üstçene kemiğinin öne doğru çıkması sonucu gelişen yüz biçimi. – Undershot ağız.)  
vardır. Alt çenenin kolları çok güçlüdür ve yandan bakıldığında, oldukça kavislidir. Alt çenenin bütünü ileri iyi vurguludur, 
çeneyi belirgin bir şekilde gösterir. Kesici dişler, düzgün bir çizgi üzerinde sıkıca yerleştirilmiştir.  
 
Yanaklar – Çene kasının olduğu bölge dolgun ve belirgindir fakat büyüyen bir yapısı yoktur (Hipertrofik değildir.) 
 
Dişler – Beyaz, büyük ve sayı ve gelişim olarak tamamlanmıştır. Alt çenedeki kesici dişler çok hafif bir şekilde (yaklaşık 
0.5 cm yada 0.19 inch) üst çenedekilerle kendilerine birebir karşılık gelirler. O nedenle, çenenin basışı hafifce 
undershot’tır. Çene basışı hafifçe undershot  (en fazla 0.5 cm yada 0.19 inch) yada birebirdir. Kesici dişlerin ısırığı, sadece 
diğer parametreler doğru ise tolere edilebilir (ağızlığın uzunluğu, paralel ağızlık yanları, kafatasının boylamasına üst 
ekseni ile ağızlığın boylamasına üst ekseninin çakışık olması durumunda.) 

 
 
Gözler – Köpeğin boyutuyla kıyasla orta büyüklükte, alt ön pozisyonda, iyi yerleştirilmiş. Göz kapak aralıkları ovale yakın, 
göz kapakları yapışık ve kenarları siyah renktedir. Göz, gözün beyaz kısmının görülmesine izin vermez. Üçüncü göz kapağı 
fazlasıyla koyu renkli. Ağızlığın siyah (siyah, sarımsı kahverengi ve brindle) olması durumunda iris olabildiğince siyahtır. 



Ağızlığın gri (gri, sarımsı kahverengi ve brindle) olması durumunda, açık kahverengidir, daha açık renklenmelere de izin 
verilir.  

     
 
Kulaklar – Kafanın hacmine ve köpeğin boyutlarına kıyasla orta büyüklükte, kısa tüylerle kaplı, üçgen şeklinde, tepesi 
oldukça sivri ve kalın kıkırdaklı, elmacık kemerlerinin oldukça üstünde yüksek bir pozisyondadır, kalın bir dip kısmı vardır. 
Asılı bir şekilde, köpeğin boğazına gelmeden yanaklara yapışık olarak durur. Eklem bölümünden oldukça uzatılmış ve çok 
hafif çıkıntılıdır. Köpek tetikte olduğu zaman yarı kalkık vaziyette durur. Kulaklar genellikle eşkenar üçgen şeklinde 
kesilirler.  

 
 
BOYUN 
 
Üst Çizgi (Topline) – Çok hafif kavislidir.  
 
Uzunluk – Omuz başından yüksekliğinin %36’sıdır. Bu da kafanın toplam uzunluğuna eşittir.  
 
Şekil – Oval kesitli, güçlü, oldukça kaslı, enseden belirgin bir şekilde ayrık formdadır. Çevresi, omuz başlarından 
yüksekliğin %80’i kadar. Göğüs, omuz ve omuz başları harmonik olarak birleşir, Boyun omuzla doğru bir açı yaparak ideal 
yönde, yerden 45 derecelik açı yapar. Boynun alt bölümü oldukça fazla fakat elastik bir deri ile başlar. 
 
Deri – Boynun alt tarafı daha bol ama elastik bir şekilde kendini görünür. 
 
 
VÜCUT 
 
Kompakt, güçlü ve oldukça kaslıdır. Uzunluğu omuz başlarından yüksekliğinden %11’i kadar fazladır. +/- %1 tolerans 
vardır. 
Sırt Çizgisi – Sırt bölgesi çok hafif dışa bükük eğim ile doğrusaldır. 
 



Omuz Başları – But seviyesinin üstünde, sırt çizgisi ile aynı üzerinde yükselirler, yüksek uzun ve geniştirler. Harmonik bir 
şekilde omuzlardan sırta bağlanırlar. Kaslıdırlar.  
 
Sırt – Geniş, gövdenin tüm üst kısmı gibi oldukça kaslı, doğru bir düz çizgi üzerinde arkadan öne doğru hafif bir yükseliş 
yapar. Uzunluğu yaklaşık olarak omuz başlarının yüksekliğinin %32’si kadardır. 
 
Bel (Loins) – Bel gölgesi kısa, geniş, but ve sırta iyi bir şekilde birleşmiş, oldukça kaslı, oldukça sert olmalıdır. Yandan 
bakıldığında, çok hafif dışa bükeydir. Uzunluğu, genişliğinden çok az yüksek, omuz başları yüksekliğinin %20’sine eşittir. 
 
But – Uzun geniş ve kasların gelişimine göre yuvarlaktır. Sırt yükseltisinden kalça yükseltisine yapılan ölçüme göre 
uzunluk, omuz başlarından yüksekliğin %32’sine eşittir. Ortalama genişliği, omuz başlarından yüksekliğin %23’üne eşittir.  
 
Göğüs – İyi gelişmiş kasları olan, geniş, iyi eğimli ve açıktır. Genişliği, omuz başlarından yüksekliğin %35’ine ulaşır. Göğüs 
kemiği ile omzun tepe noktası aynı yüksekliktedir. Yandan bakıldığında, göğüs iki ayak arasından çok hafif dışa dönük 
şekilde ileri çıkık vaziyettedir. 
 
Göğüs Kafesi – İyi gelişmiş olmalı, eğik, geniş ve geniş kaburgalar arası boşluğun olması arzu edilir. Göğüs kafesi dirseklere 
kadar uzanır, yüksekliği omuz başı yüksekliğinin yarısına eşittir. Yüksekliğinin yarısı olarak ölçülen genişliği, omuz 
başlarından yüksekliğin %35’ine eşittir. Derinliği (Sagital çapı) omuz başlarından yüksekliğin %55’ine eşittir. Çevresi, omuz 
başlarından yüksekliğin %35’inden fazladır.  
 
Alt Çizgi ve Bel – Göğüs tahtası bölgesi, yağsız kaslı, uzun, geniş ve yandan bakıldığında ana hatları, karın bölgesinden 
yukarı hafifçe yukarı çıkarak geniş bir çap oluşturacak şekilde yarı dairesel şekildedir. Karın bölgesi ne içe oyuk ne de 
sarkıktır. Yandan bakıldığında, göğüs tahtasının kenarından kasıklara çok hafif bir eğim yaparak yukarı doğru çıkar.  
 
Kuyruk – Popo çizgisine oldukça yukarı bir yerden bağlanır. Gövdeye bağlandığı noktada (kökte) kalın, uç noktaya doğru 
çok sivrilmeyen bir yapıdadır. Esnediğinde, ayak dirseklerinin çok üzerinde değildir. Hareketsizken aşağıdadır. Aksi 
durumda, yatay ya da sırtın çok hafif üzerindedir. Hiçbir zaman yuvarlak oluşturacak şekilde eğilmemelidir yada dikey 
şekilde olmamalıdır. 4’üncü boğumdan kesilir. 

 
 

Kol ve Bacaklar 
 
Ön Ayaklar – Önden ya da profilden bakıldığında, yere dikeydir. Ön ayakların dirseklerden yüksekliği, omuz başlarının 
yüksekliğinin %50’sine eşittir. Köpeğin boyutuna göre iyi şekilde orantılıdır. Oldukça güçlüdür.  

 
Omuz – Uzun, eğik, güçlü, iyi ayrılmış güçlü ve uzun kaslarla donatılmıştır. Göğüs kafesiyle bağlanık vaziyettedir fakat 
hareket esnasında serbesttir. Omuz başlarından omuz köşesine şeklinde ölçülen uzunluğu, omuz başlarının yüksekliğinin 



%30’una eşittir. Yatay çizgide eğimi 480/500 arasındadır. Gövdenin orta bölümüyle ilişkisinde kürek kemiği köşeleri çok 
hafif sapmış durumdadır.  
 
Kol – Omuzlardan çok az daha uzundur. Çok iyi gelişmiş kemik ve kaslarıyla güçlüdür. Gövdeye iyi şekilde katılmıştır. 
Omuz kenarından dirsek ucuna yapılan ölçüme göre, omuz başlarının yüksekliğinin %31/32’sine eşittir. Düz çizgide eğimi 
yaklaşık 580/600’dür. Boyuna yönü, vücudun orta düzlemine paraleldir. Kürek kemikleriyle kol kemikleri arasındaki açı 
1060 ve 1100 arasındadır.  
 
Dirsekler – Dirsekler uzun ve dışa çıkık, yapışık fakat göğüs kafesine çok yakın değildir. Yağsız bir deri ile kaplıdır. Kol 
kemiği gibi olmalıdır. (Saggital = vücudu sol – sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem) Gövdenin sagital yüzeyine oldukça 
paraleldir. Dirseğin ucu (olecranon epiphysis), kürek kemiğinin yerden kuyruk (arka) açısından aşağı doğru dikey bir 
çizgide yerleşiktir.  
 
Ön Ayaklar – Mükemmel bir şekilde dik, oldukça kaslı, çok güçlü ve kompakt bir kemik yapısı vardır. Dirseğin ucundan 
kola uzunluğu, omuz başı yüksekliğinin yaklaşık %32-33’üne eşittir. Dirseğin hemen altından ölçülen çevresi, omuz başı 
yüksekliğinin %39’una eşittir. Bilek çukuru oldukça belirgindir.  
 
Karpal Eklem – Önden bakıldığında, ön ayakların düz yatay çizgisini takip eder. Kaslı geniş hareketli ve kalındır. Çevresi, 
omuz başı yüksekliğinin %26’sına yaklaşıktır. (Karpal Ekleminin) En üst köşesinden, bilek kemiği belirgin bir şekilde arkaya 
doğru çıkıntı yapar. 
 
Topuk Eklemi (Pastern) – Ön ayaklara göre oldukça küçüktür. Güçlü, kaslı, elastik, hafif esnek yapıdadır (Yer ile yaklaşık 
7500 derecelik bir açı yapar). Uzunluğu, bacak uzunluğunun altıda birinden uzun olmamalıdır. Önden bakıldığında, ön 
ayak bileği (carpus) ve ön ayakların dikey çizgisini takip eder.  
 
Ön Ayaklar – Ayak parmakları hafif açılı ve birleşik olacak şekilde yuvarlak bir şekli vardır. Kaslıdır ve ayak tabanları serttir. 
Tırnaklar güçlü, kavisli ve pigmentlidir. Taban ve taban yastıklarında da iyi bir pigmentasyonu vardır. Ayak, birleşik ayak 
parmakları ve oldukça kavisli yapısıyla oval bir forma (şekle) sahiptir. 

 
 

Sağrı (Kıç – Arka Ayaklar) – Önden ya da profilden bakıldığında yere dik görülür. Köpeğin boyutlarına göre orantılı ve 
oldukça güçlüdür.  

 
 

Kalça (But) – Belirgin şekilde kaslı, uzun ve geniştir. Bu nedenle, popo çıkıntısı oldukça belirgindir. Uzunluğu, omuz 
başlarından yüksekliğinin %33’ünden fazla ve genişliği, hiçbir zaman omuz başlarının yüksekliğinin %25’inden alçak 



olamaz. Kalça kemik ekseni, en yüksekten en aşağıya oldukça belirgindir. Önden arkaya, yatay çizgide 70 derecelik bir açı 
ile eğim alır. 
 
Diz Eklemi – Diz eklemi yaklaşık 110 derecelik bir açıya sahiptir. Yönü vücut orda çizgisine paraleldir.  
 
İç Diz Eklemi (Hock Joint) – Geniş, kalın, temiz ve iyi şekilde belirgin bir kemiktir. Diz çıkıntısı Bacak oluğunun devamını 
çok net bir şekilde gösterir. İç diz ekleminin yere olan mesafesi, omuz başları yüksekliğinin %26’sından uzun olmamalıdır. 
Yönü, vücut orta çizgisine paralel bir şekilde ilişkilidir. Ayak basış açısı yaklaşık 130 derecedir.  
 
Ayak Tarak Kemiği (Metatarsus) – Oldukça kalın, kaslı, tercihen kısa, silindiriktir ve yere her zaman diktir. Önden 
bakıldığında, uzunluğu omuz başı yüksekliğinin yaklaşık %15’ine eşittir (ayak bileği ve ayak hariç). İç bölümü kendini 
mahmuzsuz bir şekilde sergilemelidir.  
 
Arka Ayaklar – Ön ayaklara göre çok az daha oval bir şekli vardır. Ayak parmakları daha az kavislidir.  
 
Yürüyüş/Hareket – Adımlar uzun, gergin tırıs adım şeklinde, bazı adımlar koşar adım şeklindedir. Fakat gergin tırıs adım 
eğimlidir.  

 
 

Deri – Tercihen kalın, sınırlı sayıda bağlantılı deri altı dokusu vardır bu nedenle, deri her alt katmanda yapışıktır. Boyunda 
gerdan yoktur. Kafada kırışıklıklar olmamalı. Mukoza zarı rengi siyahtır. Ayak tabanları ve tırnaklarının rengi koyu renk 
olmalıdır.  
 
KÜRK (COAT) 
Tüy – Tüyler kısa, camsı dokuda, parlak, yapışık, sert ve oldukça yoğundur. Kış mevsiminde tüyler biraz daha kalınlaşır 
fakat hiçbir zaman üst taraftaki tüylerin üzerine çıkmaz. Ortalama uzunluğu yaklaşık, 2 – 2.5 cm’dir. Omuz başlarında, kıç 
bölümünde, uylukların arka köşesinde ve kuyrukta herhangi bir saçak oluşturmadan yaklaşık 3 cm uzunluktadır. 
Yanaklarda tüy oldukça kısa, düz, yapışık ve 1 – 1.5 cm’den uzun değildir.  
 
Renk – Siyah, erik grisi, barut rengi, açık gri, açık sarımsı kahverengi, alaca sarımsı kahverengi, koyu sarımsı kahverengi 
ve tubby (farklı sarımsı kahverengi ve gri gölgeler üzerine oldukça belirgin işaretli). Sarımsı kahverengi ve tubby renkleri 
konusu, sadece yanaklarda (ağızlıkta) siyah ya da gri bir maske vardır ve göz çizgisinin arkasına uzanmamalıdır. Göğüste, 
ayak uçlarında ve burun kemerinde küçük beyaz bir yama kabul edilebilirdir.  
 
 



YÜKSEKLİK VE AĞIRLIK 
 
Omuz Başlarından Yükseklik  
Erkekler: 65 – 68 cm. Kabul edilebilir aralıklar: 63 – 70 cm. 
Dişiler: 62 – 65 cm. Kabul edilebilir aralıklar: 61 – 66 cm. 
 
Ağırlık 
Erkekler: 47 – 53 kg. Kabul edilebilir aralıklar: 44 – 56 kg. 
Dişiler: 40 – 46 kg. Kabul edilebilir aralıklar: 38 – 48 kg. 
 
Hatalar – Yukarıda belirtilen oranlara ve özelliklere göre nasıl bir oranda olduğuna bakıldığında, yukarıda belirtilen 
özelliklere uymayanlar hata olarak kabul edilir.  
 
ELENME HATALARI 
 
Kafa – Üzerinde durulan yanakların (ağızlıkların) ve kafa tası ekseninin paralelliği, yanakların (ağızlıkların) ve kafa tası 
ekseninin belirgin bir şekilde birleşmesi, ağızlığın yan çizgilerinin yakınsaması, makas çene basışı, belirgin ve rahatsız edici 
undershot ağız. Makas basışının yanlış ağızlık parametresi ile eşlenmesi. 
 
Burun – Parsiyel pigmentasyon hataları. 
 
Kuyruk – Yuvarlak ya da dikey şekilde olması. 
 
Boyut – Belirtilen ölçülerin üzerinde ya da altında olması. 
 
Yürüyüş/Hareket – Devamlı olarak salınım halinde yürüyüş.  
 
DİSKALİFİYE HATALARI 
 
Kafa – Kafatası ve ağızlık (yanak) eksenlerinde sapma, overshot ağız, burun köprüsünün oyuk ya da çıkık olması 
 
Burun – Komple depigmentasyon. 
 
Gözler – Kısmi ve iki yönlü palpebral depigmentasyon, göz kayması (akçıl göz bebeği), iki yönlü şaşılık  
 
Cinsel Organlar – Belirgin bir şekilde bir ya da iki testisin gelişmemiş olması, bir ya da iki testisin testis torbasına inmemiş 
olması. 
 
Kuyruk – Kuyruksuz, kısa kuyruk, yapay ya da doğuştan kuyruğun olmaması.  
 
Tüy – Orta uzunluk, düz ve saçaklı 
 
Renkler – Standartta belirtilenler haricindeki renkler ve çok geniş beyaz yamalar. 
 
Not: Erkekler kesinlikle testis kesesine inmiş iki adet testise sahip olmalıdır. 
 
 
Çeviren: Mertcan Bahar 
Kaynak: https://www.corsodimunteanu.com/about-cane-corso/comments-to-the-standard 
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