
EE: Orpington                            08.07.2022                                   TR: Orpington  

 

Renk çeşitleri: 

 

1.Sarı: 

  

 

Eşit dağılımlı, doygun, parlak  sarı. Alt yumuşak tüyler ve tüy sapları sarı.  

Ayak rengi açık ten rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Açık, solgun yada  koyu kızılımsı renk; koyu renkli kanat örtü tüyleri; 

genç tavuklarda sırt ve eyerde açık renkli lekeler; kuyruk ve kanat teleklerinde 

beyazlık; sırt bölgesinde alt yumuşak tüylerinin gri olması. 

 

2. Siyah: 

 

  

 

Yeşil parıltılı doygun siyah, alt yumuşak tüyler siyah. 

Ayak rengi siyah. Göz rengi siyah kahverengi. 



Ciddi kusurlar: 

Mat,  bronz veya mor parıltılı tüyler; açık renkli alt yumuşak tüyler; fazla açık ayak 

rengi; sarı ayak  taban rengi. 

 

3. Beyaz 

  

 

Saf beyaz. 

Ayak rengi açık ten rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Sarımsı oluşumlar; farklı renkli tüyler; fazla mavimsi ayak rengi. 

 

4. Mavi oyalı: 

  

 

Ana renk saf güvercin mavisi.  Her tüyün kenarı daha koyu renk tonunda oya deseni 

ile sınırlandırılmıştır. Horozda yele ve eyer tüyleri siyah mavi. Tavukta boyun tüyleri 

gövde tüylerinden daha koyu renkli.  Kuyruk mavi.  

Ayak rengi kayağan taşı mavisi. Göz rengi koyu kahverengi, tavuktaki göz rengi 

horoza göre daha koyu.  



Ciddi kusurlar: 

Fazla açık mavi; eksik oya desen; boyun ve eyerde fazla pas rengi; kahverengimsi 

veya kurumlu ana renk; beyaz, siyah veya lekeli tüyler. 

5. Kızıl 

  

Parlak ışıldayan kahverengi kızıl. Alt yumuşak tüyler ve tüy sapları kızıl.  

Ayak rengi açık ten rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Sarımsı kızıl veya fazla koyu renk; çok fazla eşit olmayan veya lekeli 

tüy rengi; alt yumuşak tüylerinde beyaz veya gri renkler. 

6. Şeritli: 

  

 

 

Her tüy, birden çok değişimli ve mümkün mertebe eşit ve keskin sınırlı  siyah ve çok 

açık gri  renklerle, fazla dar olmayan, yatay şeritli.  Şeritler düz bir şekilde dizilmiş ve 



horozda eşit genişlikte. Tavukta siyah şeritler daha geniş olduğu için, tavuğun genel 

görünümü biraz daha koyu renklidir. Tüy uçları siyah şerit ile biter. Alt yumuşak tüyler 

belirgin desenli. 

Ayak rengi açık ten rengi, tavukta hafif gri oluşumlara izin verilir.Göz rengi turuncu 

kızıl. 

 

 Ciddi kusurlar: Tüylerde  kahverengi tonlar; bulanık veya yırtık şerit deseni; kanatlar 

ve kuyrukta pigment eksikliği; beyaz veya desenli olmayan alt yumuşak tüyler. 

 

7. Tanı rengi:  

  

 

 

HOROZ: Göğüs, karın, el telekleri ve kuyruk koyu gri ve guguk desenli,.  Yele ve eyer 

tüyleri  doygun kızılımsı sarı, gri merkez çizgili ve yatay beyaz guguk desenli. Sırt, 

omuzlar ve kanat örtüleri altın kızıl ve hafif guguk desenli,. Kol telekleri iç kısmı gri, 

dış kısmı gri-beyaz-sarı dalgalı, kanatların kapalı halinde, üç renkli kanat üçgeni 

oluşturur. 

 

TAVUK: Boyun tüyleri altın rengi, her tüy koyu gri merkez çizgili ve gri beyaz guguk 

desenli, Gövde tüyleri  gri kahverengi  ana renk üzerinde mat kayağan taşı renkli 

guguk desenli. Tüyler siyah kırçıl desenli ve sarı saplı. Kanat örtü tüylerinin alt 

kısmında biraz pas rengi kabul edilir. Gövde tüylerinde hafif oyalı tüy kenarlarına izin 



verilir. Göğüs somon rengi. El telekleri ve kuyruk koyu gri kahverengi ve hafif siyah 

kırçıllı. Kol telek rengi gövde tüyleriyle uyumlu renkte . Karın ve uyluklar gri 

kahverengi. 

Ayak rengi açık ten rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

 

Ciddi kusurlar: HOROZda: Güçlü sarı veya kahverengi oluşumlu göğüs tüyleri; fazla 

açık veya kahverengi yele tüyleri; kanat örtülerinde yetersiz altın kızıl renk; eksik 

guguk desen; pigment eksikliği. TAVUKta: Gövde tüylerinde yetersiz kahverengilik, 

eksik kırçıl desen veya guguk desen; fazla açık göğüs rengi; pigment eksikliği. 

 

8. Keklik dantelli:  

  

 

HOROZ: Kafa kızıl kahverengi; yele ve eyer tüyleri altın rengi ve fazla geniş olmayan 

siyah merkez çizgili. Tüylerin siyah merkez çizgisi üst kısımlarda tüy sapının 

yanlarında altın renkli kesintiye uğrar. Sırt ve omuzlar altın kahverengi. Kanat örtüleri 

altın kahverengi ve gizlenmiş siyah oluşumlu (dışarıdan görülmüyor).  Büyük kanat 

örtüsü tüyleri (bağlantılar) siyah ve kahverengi kenarlar kabul edilir. Kol teleklerinin iç 

kısmı siyah, dış kısmı kahverengi ve bunlar kanat üçgenini oluşturur. El telekleri siyah 

ve kahverengi kenarlıklı.  Göğüs, karın ve uyluklar siyah ve her tüy dar veya geniş 

kahverengi yarım ay şeklinde dış kenarlıklı. Gövde yanlarında mümkünse biraz oyalı 

tüyler. Ana kuyruk telekleri siyah, kahverengi oya desenli tercih edilir. Orak tüyleri 

siyah, kahverengi oluşumlara izin verilir. 

 

TAVUK:  Kafa altın kahverengi rengi. Boyun tüyleri altın ile altın kızıl arasında. Her 

tüy çoklu siyah dantel desenli ve altın renkli  kenarlıklı. Gövde tüylerinde ana renk 



altın kahverengi. Her tüyde mümkünse üçlü  siyah dantelli desen tüylerin şeklini takip 

eder. Tüy kenarı kahverengi, tüy sapı mümkün olduğunca kahverengi. Gövde 

yanlarında mümkün mertebe belirgin dantel desenli. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, 

dış kısmı kahverengi ve dantel desenli. El telekleri siyah ve dış kenarları kahverengi 

alacalı.  Ana kuyruk telekleri siyah ve kahverengi oluşumlu. Alt yumuşak tüyler 

kahverengimsi gri.  

Ayak ten rengi, tavukta hafif gri oluşumlara izin verilir. Göz rengi turuncu kızıl.  

 

Ciddi kusurlar: HOROZda: Saf siyah göğüs; göğüs, karın veya uyluklarda  kaba 

kahverengi lekeler; yele  tüylerinde  tüy ucuna kadar giden merkez çizgi;  

TAVUKta: Fazla açık veya lekeli ana renk; fazla kızıl (renkli) kanat örtüleri; eksik, 

yırtık veya eşit olmayan dantel desen; kırçıllı ana renk; boyun ve sırt tüylerinde yatay 

şerit deseni;  

HOROZ ve TAVUKta :  Uyluk  tüylerinde eksik desen; kanat ve kuyruk teleklerinde 

beyazlık. 

 

9. Huş rengi: 

  

 

 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer gümüş beyaz, her tüy belirgin siyah merkez çizgili. Sırt 

ve kanat örtü tüyleri gümüş beyaz. Göğüs siyah, kursak bölgesi dahil, dar gümüş 

oyalı; yaşlı horozlarda oya deseninin daha alta gitmesine izin verilir.  Gövde tüyleri, 

kanat üçgeni dahil, yeşil parıltılı siyah. 

 



TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri gümüş beyaz, her tüy siyah merkez çizgili. Göğüs 

siyah, kursak bölgesi dahil, dar gümüş oyalı. Diğer tüyler siyah.  

Ayak ten rengi, horozda gri oluşumlu, tavukta gri kabul edilir. Ayak taban rengi beyaz. 

Göz rengi turuncu kızıl, tavukta kahverengimsi kabul edilir.  

 

Ciddi kusurlar: Her iki cinsiyette de parıltısız mat tüy rengi; göğüste beyaz tüy 

sapları, boyun tüylerinde merkez çizgisinin tüy ucuna kadar gitmesi, pigment eksikliği. 

HOROZda: Göğüs ve uyluklarda kaba desen; uyluklara kadar giden oya deseni; 

kanat üçgeninde hertürlü gümüş renk;  

TAVUKta: Saf siyah kafa; fazla siyah boyun tüyleri; fazla aşayağa inen göğüs deseni; 

gövde tüylerinin gümüş  desenli olması. 

 

10.  Kahverengi porselen:  

 
 

 

HOROZ:  Ana renk doygun kızıl kahverengi. Mümkün mertebe her tüyün ucunda 

yuvarlak siyah bir benek ve bu benek içinde,  beyaz bir nokta (inci) vardır. Kol 

teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı  beyaz ve tüy ucu kahverengi. El telekleri 

kahverengi oluşumlu, ağırlıklı siyah ve tüy uçları az çok büyük beyaz noktalı. Ana  

kuyruk telekleri siyah, tüy uçları beyaz. Orak tüyleri siyah parıltılı, tüy uçları beyaz. 

 



TAVUK:  Ana renk horoza göre biraz daha açık. Desen mümkün mertebe eşit 

dağılımlı, her tüyün ucunda  siyah bir benek ve bu benek içinde beyaz bir nokta (inci) 

vardır. Kanat telekleri horozdaki gibi. Ana kuyruk telekleri siyah ,kahverengi oluşumlu 

ve tüy uçları beyaz. 

Ayak rengi açık ten rengi. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Fazla açık sarımsı ana renk; boyun ve eyer tüylerinde pirinç rengi; 

özellikle genç hayvanlarda fazla kaba ve solgun inci nokta deseni;  horozun 

göğsünde eksik desen; tavukta siyah göğüs rengi; vücut tüylerinde çok kahverengi 

oluşumlar; vücut tüylerinde tamamen beyaz tüyler; yaşlı hayvanlar dahil, ağırlıklı 

tamamen beyaz el telekleri, kol telekleri veya kuyruk telekleri.  

 

11. Siyah karyağdı 

  

 

Ana renk  yeşil parıltılı siyah ve tüy uçları beyaz. Tavukta desen mümkün olduğunca 

eşit dağılımlıdır. Horozda desen dağılımı cinsiyete bağlı tüy şekline uyumludur. Genç 

hayvanlarda siyah renk hakim durumdadır. Beyaz desen yaşla beraber daha çok 

ortaya çıkar.  

Ayaklar açık ten rengi, koyu lekelere izin verilir. Göz rengi turuncu kızıl. 

Ciddi kusurlar: Paslı veya mat ana renk; horozda el telekleri, kol telekleri, ana 

kuyruk veya orak teleklerinin ağırlıklı olarak tamamen beyaz olması; tavukta fazla 

kaba, bulanık, eşit olmayan yada eksik desen; ağırlıklı olarak tamamen beyaz el 

telekleri, kol telekleri veya ana kuyruk telekleri.  

 



12. Sarı siyah oyalı: 

  

 

HOROZ: Kafa koyu altın sarı. Yele tüyleri altın sarı, her tüy belli belirsiz merkez çizgili 

ve tüy uçları siyah oya şeklinde kenar desenli. Eyer tüyleri koyu altın sarı; Eyerde 

siyah tüy uçları ve siyah oya desen tercih edilir.  Sırt ve kanat örtü tüyleri doygun 

koyu altın sarı veya altın kahverengi, böylece diğer bölgelere göre daha yoğun renkli 

görünür.  

Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantılar) doygun koyu sarı ile tarçın rengi arası ve 

belirgin siyah oya desenli.  Kol telekleri (kanat üçgeni) altın sarı ile tarçin rengi arası. 

Teleklerin dış kısmı az çok siyah oya desenli ve tüy uçları yarım ay şeklinde siyah 

kenarlı.  El teleklerinin iç kısmı siyah kahverengi, dış kısmı altın sarı ile tarçın rengi 

arası; siyah alacalı teleklere ve beyaz tüy uçlarına izin verilir. Göğüs koyu altın sarı ile 

tarçın rengi arası ve geniş, parıltılı siyah oya desenli. Uyluklar ve karın göğüs ile aynı, 

fakat oya desen daha geniştir. Kuyruk altı tüyleri gri veya  siyah görünümlü. Kuyruk 

örtü tüyleri koyu altın sarı ile tarçın rengi arası ve siyah parıltılı oya desenli.  Ana 

kuyruk telekleri tarçın rengi ve tüy uçları yarım ay şeklinde siyah veya alacalı kabul 

edilir.  

 

TAVUK: Ana renk koyu altın sarı ile tarçın rengi arası. Gövdede her tüy mümküm 

mertebe eşit genişlikte siyah oya desenli.  Tavuğun genel görünümü horoza göre 

biraz daha koyudur. Boyun tüyleri koyu altın sarı, çok geniş siyah oya desen 

dolayısıyla çoğu zaman neredeyse siyah görünür.Kanat telekler, ana kuyruk telekleri, 

karın ve kuyruk altı tüyleri horozdaki gibi. El teleklerinde biraz beyaz tüy uçları ve 

büyük kuyruk örtü tüylerinde hafif alacalı  renge şimdilik  izin verilir.  

  



Ayak rengi ten rengi, tavukta hafif gri oluşumlara izin verilir. Göz rengi turuncu 

kızıl,tavukta hafif kahverengi tortular kabul edilir.  

 

Ciddi kusurlar: 

HOROZ da:  Fazla açık pirinç renkli yele ve eyer tüyleri; göğüste, kuyruk örtü 

tüylerinde ve büyük kanat örtü tüylerinde (bağlantılarda) eksik oya desen; fazla kızıl, 

kahverengi veya açık renk tonları; uylukta eksik desen; tüylerin ortası fazla kırçıllı ve 

çilli olması; kuyruk altı tüylerinin çok açık renkli olması; pigment eksikliği; lekeli ayak 

rengi; saf kahverengi gözler. 

TAVUK ta: Fazla koyu, açık veya lekeli ana renk; tüylerde açık renkli sinir deseni (tüy 

sapı rengi) ; eksik oya desen. 

 

EE kitabında olmayan ama kabul edilen diğer renk çeşitleri: 

 

Çikolata rengi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gümüş siyah oyalı 

  

 

Lekeli 

  

 

Beyaz siyah kolombiya 

  

 

Sarı mavi oyalı 


