
1 Ocak   Saf beyaz # FFFFE5 Saf, zarif ve sade Güzel bir kalbi olan en iyi kadın 

2 Ocak   Soğuk beyaz # E6EAE6 Duyarlılık, mantık, 
temizlik 

Estetik düşüncenin tutsağı 

3 OCAK   Gümüş gri # AFAFB0 Cesaret, denge, 
yönetim gücü 

Asil kalp sahibi 

4 Ocak   Alüminyum gri # 8D9192 Parlaklık / enerji Korkusuz ve parlak bir meydan okuyucu 

5 Ocak   Çelik grisi # 736D71 Sezgi / içgörü / 
potansiyel 

Çevik ve sağlam bir insan 

6 Ocak   Üzüm faresi # 705B67 Etik, hız, maceracı ruh Dramatik yaşam pratisyeni 

7 OCAK   Jet Siyahı # 0D0015 Tutku, yetenek, hayal 
gücü 

Zorlukların üstesinden gelmek için birçok 
fikri olan tutkulu bir kişi 

8 OCAK   Citron sarı # B8C43A Dini duygu / kozmik 
kavram 

Doğayı seven lirik bir kişi 

9 Ocak   yosun yeşili # 69821B Gizemler ve hayal gücü Bir insanın sıcaklığını hissedebilen kişi 

10 OCAK   Çim rengi # 7B8D42 Bilgelik, sanat ve incelik Geniş bir duygusal dünyanın sahibi 

11 Ocak   Sis yeşili # BDD99F Çaba, yetenek, cesaret Yeni bir çağ yaratmak için ideal kişi 

12 OCAK   Beyaz Yeşil # D6E9CA Onur, diplomasi ve 
içgörü 

İyi bir meydan okuyucu 

13 OCAK   Papağan yeşili # 37A34A Davranışsal güç, 
tevazu, sakin ifade 

Kendi yaşam tarzına sahip bağımsız kişi 

14 OCAK   Cam yeşili # 7B8D42 Duyarlılık, mizah, 
yaşlanma 

Duygusal olgunluğu bekleyen sanatçı 

15 Ocak   Koyu yeşil # 00552E Creed, örnek, sadaka Bir yıldızın parlaklığı gibi gözlerin sahibi 

16 Ocak   Beyaz Zambak # F0F6DA Cesaret, hayal gücü, 
inanç 

Doğayı seven pratisyen 

17 OCAK   Moe sarı # 006E54 Yaşam / liderlik / 
gülümseme 

Cesaret ve merakla dolu bir gurme 

18 OCAK   Yeşillik # 47744B Samimiyet, incelik ve 
tevazu 

Saflığı koruyan genç 

19 OCAK   Yaprak yeşili # 9 FC24D İyilik, benlik saygısı, 
maneviyat 

Her şey çok çalışkan 

20 OCAK   Orman yeşili # 288C66 Enerji / kendi kendine 
yatırım 

Net bir ideal imaja sahip olanlar 

21 Ocak   Gökyüzü mavi # A0D8EF Duyarlılık / olasılık / 
sanat 

Güzel şeyler hissetme yeteneği 

22 OCAK   Aşağı-iro # 00A3AF Mutluluk / aşk / 
arkadaşlık 

Şefkatli kişi 

23 Ocak   Commelina 
communis 

# 38A1DB Gençlik, duygu, 
konsantrasyon 

Huzurlu ve huzurlu bir zihin 

24 Ocak   Deniz mavisi 
rengi 

# 00688B Açıklık, dürüstlük, 
duyarlılık 

Eğlenceli bir rüya için Rakuten 



Ocak 25   Koyu çivit # 0F2350 İdeal / gerçeklik / yeni 
hayat 

Düzgün bir hayat yaşayabilen insanlar 

26 OCAK   krem # E3D7A3 Zengin yüz ifadeleri, 
organizasyon ve bilgelik 

Güneş gibi bir kişiliğin sahibi 

27 Ocak   Soluk limon # FEF400 Giyinme ve gizemli 
gözler 

Temiz bir atmosfere sahip bir kişi 

28 OCAK   Karahindiba 
rengi 

# FFD900 Macera / parlaklık / 
merak 

Doğuştan iyimser 

29 Ocak   parlak yeşil # C3D825 Motor sinirler, algı, onur Olağanüstü ikna edici 

30 Ocak   Çayır yeşili # 529C47 Taşan aşk ve hayvan 
severler 

Hayvan ve bitkilerle uyumlu olanlar 

31 Ocak   Wakame 
yosunu 

# E0EBAF Duygulu, uyarlanabilir, 
nazik 

Savunmasız romantist 

1 Şubat   Peygamber 
Çiçeği mavisi 

# 3F4E93 Kültürel / sosyal Sosyal olarak tanınan bir sanatçı 

2 Şubat   Wakamurasaki # BC64A4 Hayal gücü, saygı, sezgi İnsanlardan net bir fark yaratan bireysellik 

3 Şubat   Derin kraliyet 
mavisi 

# 21297E Sezgi, utangaçlık, 
haysiyet 

Değerini bilen doğal bir prenses 

4 Şubat   Kırmızı leylak 
rengi 

# CCA6BF Duyarlılık / içe dönüklük 
/ dışa dönüklük 

Diğer insanlardan farklı olmak isteyen 
bireysellik grubu 

5 Şubat   Hercai 
menekşe mor 

# 50347E Dini, şiirsel, gizemler ve 
yanılsamalar 

Gidilecek yolu bilen ilham verici mal sahibi 

6 Şubat   Soluk leylak # DEBDD8 Ev, ifade, asalet İnsanları etkileme gücüne sahip bir kişi 

7 Şubat   Morbet # B269A1 Bağımsızlık, dahi, 
duyarlılık 

Tek fikirli bir görev duygusuna sahip bir 
umut yıldızı 

8 Şubat   Bordo # 6C2735 Tutku, sevecenlik, 
düşünceli 

Taklit etmekte iyi olan sevimli bir şakacı 

9 Şubat   Fuşya mor # EA4A6E Uluslararası anlayış, 
aktiflik, lider 

Aktif bir insan, tat dolu sıcakkanlı bir adam 

10 Şubat   kırmızı gül # EA618E Sevgi / duyarlılık / zeka İnsanlara yardım eden ve cesaretlendiren 
nazik bir kişi 

11 Şubat   Kızıl # D3336F Açık, basit ve net ifade Her şeyden gerçekten memnun olan dürüst 
bir insan 

12 Şubat   Carmin # D5345E Diplomatik, tutkulu, 
şiddetli 

Sessiz ama saldırgan aktivistler 

13 Şubat   Uguisu rengi # 585B54 Ev, titizlik, özlemler Kendi değerlerine değer veren bir sanatçı 

14 Şubat   Deniz çamı 
rengi 

# 726D40 Antinomi, dürüstlük, 
haysiyet 

Kentsel havası olan bir kişi 

15 Şubat   Unutma beni 
rengi 

# 89C3EB Dostluk, barış ve uyum Oyunculuktan önce iki kez düşünen temkinli 
bir grup 

16 Şubat   Mavi duman # A4C1D7 Alçakgönüllülük, 
sağlamlık, bencillik 

Her zaman kendini geliştirmeye çalışan 
çalışkan bir işçi 



17 Şubat   Smalt # 4C5E74 Azim, 
mükemmeliyetçilik, 
haysiyet 

Her şeye emilecek hevesli tip 

18 Şubat   çikolata # 6C3524 Boyun eğmez, ilham 
verici, kendini haklı 
çıkarma 

Düşüncelerinin doğruluğunu iddia edebilen 
biri 

19 Şubat   lacivert # 223A70 Büyük ekipman, lider, 
duyarlılık 

Nasıl ilerlediğini bilen bir uzman 

20 Şubat   Yumurta 
kabuğu rengi 

# FFF1CF Büyü, bireysellik, ölçülü Orijinal anlamda bireysellik 

21 Şubat   Limelight # FFF799 Büyü, bireysellik, ölçülü Güçlü bir kişiliğe ve iddiaya sahip bir kişi 

22 Şubat   Altın # FABF14 Duyarlılık / eğlence / 
sanat 

Eğlencenin ve yeniliğin peşinde koşan bir 
iyimser 

23 Şubat   Tecavüz çiçeği 
rengi 

# FFEC47 İnsancıllık / sessiz infaz İnsanları mutlu eden aktivistler 

24 Şubat   Yeşil kurşun # D8E2AE Rahat ve sosyal Her zaman umut tutan ve ileriye giden bir 
kişi 

25 Şubat   Sis beyazı # E5E8E1 Amaç / İzlenim / Onur Azimle amacına ulaşan çalışkan bir işçi 

26 Şubat   Arka yaprak 
rengi 

#BECEBC Huzur, çaba, doğruluk Kendini zor sorunlara adayan bir meydan 
okuyucu 

27 Şubat   Söğüt çayı # A1A46D Eğlenceli / sert / açık Sözleşmeye bağlı olmayan popüler insanlar 

28 Şubat   Zeytin yeşili # 5F6527 Hassasiyet, sağlamlık, 
zarafet 

İnsanlarla etkileşime değer veren insanlar 

29 Şubat   Sarmaşık yeşili # 578A3D Ahlak / zeka / kavram Arkadaşlarına iyi bakan kişi 

1 Mart   Bir somun 
boyama 

# F5B199 Sorumluluk, dikkat, 
nezaket 

İnsanlara enerji veren enerjik bir kişi 

2 Mart   Bebek pembesi # FDEDE4 İdeal, sade ve kapsayıcı Mutlu bir aileyi anımsatan kişi 

3 Mart   Koyu 
kahverengi 

# F4B3C2 Sevgi, nezaket, parlak Sevildiğinde güzelce parlayan bir insan 

4 Mart   Haşhaş 
kırmızısı 

# EA5550 Kahraman, asil, hassas Ortalamadan memnun olmayan insanlar 

5 Mart   Kiraz kırmızısı # CF0125 Gerçekçilik, duyarlılık, 
tutku 

Gerçekçi düşünen sağlam bir insan 

6 Mart   Kiraz çiçeği 
rengi 

# FEF4F4 Sevgi, şefkat, sağlamlık İnsanları etkileme gücüne sahip bir kişi 

7 Mart   somon pembesi # F3A68C Nezaket / Farkındalık / 
Duyarlılık 

Başkalarının mutluluğunu gerçekten isteyen 
bir kişi 

8 Mart   Kırmızı erik 
rengi 

# F2A0A1 Sevgi, istikrar, kadınlık Aşk dolu kadınsı bir insan 

9 Mart   Mercan rengi # F5B1AA Motivasyon, cesaret, 
diplomatik 

Özlemlerini gerçekleştirmeye çalışan 
aktivistler 

10 Mart   Sinyal kırmızısı # E8383D Sürdürülebilirlik / lider Birçok alanda aktif olan enerjik insanlar 



11 Mart   Aşındırıcı renk # F4DDA5 Merhamet, tutku, el 
becerisi 

Sıcak ve cömert bir kalp 

12 Mart   Turuncu 
vermilyon 

# E65454 Masum, hassas, saf İnsanları doğru yöne yönlendiren bir melek 

13 Mart   Trabzon 
hurması 

# ED6D3D Sağlık, organizasyon 
gücü, hırs 

Sağlığa hitap eden enerjik bir kişi 

14 Mart   Korkmuş # E23620 Enerji, neşe, tutku Muhteşem ve enerjik aktivistler 

15 Mart   Rouge # D11C1E Aktif / sağlıklı / dışa 
dönük 

Gönüllü olarak harekete geçme tutkusu 

16 Mart   Açık kırmızı 
morsalkım 

# D2A4C8 Sezgi, manevi 
canlanma, asalet 

Kadınsı bir zihne ve vücuda sahip açık 
sözlü bir kişi 

17 Mart   Leylak rengi # 915DA3 Hayal gücü, duyu, 
büyüleyici 

Birbiri ardına yeni şeyler yaratan yaratıcı 

18 Mart   Campanula 
Mor 

# 985B9E Hassas, gizemli, asil Her şeye duyarlı olan gizemli bir insan 

19 Mart   Biore # 581074 Sakinlik, sağlık ve 
istikrar 

Göl gibi sakin bir kalbi olan güzel bir insan 

20 Mart   Eski mor # 895B8A Sakinlik, haysiyet, 
asalet 

Her şeyi sakince yargılayabilen biri 

21 Mart   Soluk orkide # AAA7D0 Doğal yetenek, gizem, 
alakasız 

Çevresini güzel bir şekilde değiştiren bir kişi 

22 Mart   Derin morphet # BA64A0 Onur, narin, mütevazı Her yerde herkes tarafından sevilen popüler 
insanlar 

23 Mart   Edo mor # 745399 İstikrar, gelişmişlik ve 
sanatsal yetenek 

Asla akla gelmeyen bir haysiyete sahip bir 
kişi 

24 Mart   Ebegümeci # 934491 Sezgisel, yüce, öznel Kalbin dostu arayan romantizm 

25 Mart   şarap kırmızısı # B33E5C Başrolün kişiliği, 
bireyselliği ve kendine 
güveni 

Sezgisi ve haysiyetiyle ünlü bir sanatçı 

26 Mart   Gümüş yeşili # CAE2C6 Olasılık, hareket etme 
yeteneği, Meitetsu 

Cesurca çalışan çalışkan bir işçi 

27 Mart   Opal yeşili # BEE0CE Güzellik, çömlekçilik, 
kendini ifade etme 

Çiçek hayatının yayılması kadar güzel bir 
insan 

28 Mart   Soluk su # A7D3CF Minnettarlık, kültür, 
şefkat 

Kelimelerden esrarengiz bir koku alan kişi 

Mart 29   Yeşil sprey # A3D3DD Mütevazı, ciddi, 
profesyonel 

Karmaşık sorunları kolayca çözebilen bir 
kişi 

30 Mart   Pastel mavisi # 49BDF0 Eğilimler / tutku ve 
konfor 

Yaratıcılığı geliştiren romantizm 

31 Mart   Saman # ECE093 Teşvik / izlenim / neşe 
ve keder 

Özgürce hareket edebilen sporcu 

1 Nisan   Hafif kiraz 
çiçekleri 

# FDEFF2 Sofistike / arkadaşlar / 
gülümseme 

Mutlu bir atmosfer yaratan bir romantist 

2 Nisan   Deniz kabuğu 
pembesi 

# FBDAC8 Şiirsel duygu, açık zihin, 
saf 

Dahi duyarlılığı olan çalışkan bir işçi 



3 Nisan   Fuşya pembe # F5A0BD Merhamet, masumiyet, 
hayal gücü 

Trendleri okumayı iyi bilen biri 

4 Nisan   Derin orkide 
pembesi 

# E383A4 Duygusal, girişken, 
hedefler 

Sıcak misafirperverlikle dolu bir kişi 

5 Nisan   Mavi leylak # 84A2D4 İnsanlar, tutku, incelik Her şey modaya uygun en iyi giyinen 

6 nisan   Tebeşir mavisi # 68A9CF Masum, net gözler, 
incelik 

Gerçeklikten uzak güzelliği arayan bir kişi 

7 Nisan   Shirayuri # F1F5DC Çok yönlü, içe dönük, 
yaratıcılık 

İlgilenen ve planlayan çalışkan bir işçi 

8 nisan   Açık yeşil # 69B076 Umut, hazırlık, saygı Sıcak bir varlığı olan bir kişi 

9 nisan   Şube rengi # FBCA4D Sportif his / akıcı 
hareket 

Duruma göre uygun hareket edebilen kişi 

10 Nisan   kabak # E5A323 Açık gözler, masumiyet, 
hassasiyet 

Genç neslin duyarlılığının peşinde koşan bir 
öncü 

11 Nisan   Buharda pişmiş 
bordo 

#ECDECF Çalışkan, gerçekçi, 
neşeli 

Dünyada bilgili sağlam işçilik 

12 Nisan   Rikyu beyaz 
çay 

# A29779 Gelenek / teknik / iddia Geleneğe değer veren teknolojiye sahip 
kendine güvenen bir kişi 

13 nisan   Ayaz Gri # E8ECE9 İyimser, parlak, felsefi Bol yaşam deneyimi olan mizah insanları 

14 nisan   gri # 949495 İyi görünüm, esneklik, 
şefkat 

İnsan ruhunu büyüleyen göksel bir bakire 
gibi bir kişi 

15 Nisan   Soluk sis 
beyazı 

# D5DAD4 Tarafsız tarafsız, 
muhafazakar, 
geleneksel 

Derinden kayınpeder ve adaletle dolu bir 
kişi 

16 Nisan   Gök grisi # CBD0D3 Orta, neşeli, 
alçakgönüllü 

İşini iyi yapan ılımlı güvercinler 

17 Nisan   Savaş Gemisi 
Gri 

# 898989 Dürüst, sorumlu, objektif Hiçbir engelden etkilenmeyen sağlam bir 
mezhep 

18 nisan   Kayrak grisi # 626063 Bilgelik, gurur, vicdan Aktivistler neşelenmek için acele ediyor 

19 nisan   Kömür 
içermeyen renk 

# 524E4D Ciddiyet, dürüstlük, 
işçilik 

Hem içgörüsü hem de becerisi olan bir kişi 

20 Nisan   Genç fide rengi # C7DC68 Disiplin, ifade, sevgi Saf ve ışıltılı bir duyarlılığın sahibi 

21 nisan   Wakana rengi # D8E698 Nazik, samimi, duygusal Her zaman dürüst davranan dürüst bir insan 

22 Nisan   Yeşil # 2AA74B Liderlik / lider Çalışmayı seven biri 

23 Nisan   Kamış yaprak 
rengi 

# 88CB9D Uyum, uyum, ilişkiler Toplumun güvenini kazanan sağlam bir 
insan 

24 Nisan   Filiz # A3D49C Zarafet, nezaket, 
edebiyat 

Edebiyattan etkilenen nazik bir insan 

25 nisan   Elb # 79C288 Hassas / spor / zaman İş duygusu hisseden bir meydan okuyucu 

26 nisan   Derin bezelye 
yeşili 

# 79C266 İnsanlar için özlem, 
tamamlanma 

Yeteneğini bilemeyi asla unutmayan 
çalışkan bir işçi 

27 nisan   Zümrüt yeşili # 00A968 Yaşam / deneyim / 
disiplin 

Hayal arayan ve bunlara meydan okuyan 
kişi 

28 nisan   Turkuaz yeşili # 00947A Olgunluk / denge / 
yaratıcılık 

Çeşitli planlar yaratan fikir adamı 

29 Nisan   Aşağı # 00A6AF Saf, gizem, iyileştirici Saf bir kalbin sahibi 



30 Nisan   masmavi # 00B2BC Birbirimize yardım 
etmek, rol yapmak, 
büyümek 

Büyüyen kişi 

1 Mayıs   Turkuaz # 009B9F Çevik ve lirik Herkes tarafından sevilen popüler kişi 

2 Mayıs   Malahit yeşili # 009854 Tutku, mizah, sessizlik Girişken ama gürültülü doğa bilimciler 

3 Mayıs   Turkuaz yeşili # 01686D Dünya, duygusal, 
pastoral 

Temiz bir akış için can atan cennet gibi bir 
insan 

4 Mayıs   Deniz mavisi 
rengi 

# 014127 Yenileme yeteneği, 
yönetim yeteneği, 
yenileme yeteneği 

Adil ve heybetli bir anahtar kişi 

5 Mayıs   açık mavi # BCE2E8 Sınırsız, anlayışlı, 
kahraman 

Fikri şekillendirebilen bir sanatçı 

6 Mayıs   Foget Me Nut 
Mavi 

# 70C6F5 Sezgi, nezaket, fikirler Yetenek gösteren kadınsı bir kişi 

7 MAYIS   Lacivert # 4C6CB3 Düşünce, disiplin ve 
esneklik 

Madonna övdü 

8 MAYIS   Chitose yeşili # 316745 Nezaket, sabır, tevazu Düşündükten sonra konuşan temkinli bir 
grup 

9 MAYIS   Muhabbet kuşu 
yeşili 

# 2CB232 Uyum / denge Uyum ve dengeli aktivistler 

10 Mayıs   Yumurta 
kabuğu 

# F5F6CA Kız, duygusal, cömert Oyuna aşık olmayan sağlam bir insan 

11 MAYIS   Marul yeşili # D1DE4C Meydan okuma / 
konuşma aşığı 

Başarısız olmaya hazırlanan ve yeni şeyler 
deneyen kişi 

12 Mayıs   Chartreuse Sarı # E3E548 Gurme, girişken, kırsal Samimi kişilik ve sosyalliğin karışımına 
sahip bir kişi 

13 Mayıs   Solmuş çim 
rengi 

# E4DC8A Anlama / fikirler Düşüncelerini kelimelere dökebilen biri 

14 MAYIS   zeytin # 72640C Doğa ve nezaket Çiçek ve çim yetiştirmenin sevincini bilen bir 
doğa bilimci 

15 Mayıs   Sömürge sarısı # D0C67C Vicdan / özlem / 
sistemleştirme 

Sürekli bilgi biriktiren hevesli insanlar 

16 Mayıs   Soluk hardal # A49627 Dürüst, titiz ve inatçı Sağlam ve inatçı bir mizaca sahip 
ustalaşmış cilt 

17 MAYIS   Altın meşe # 8D6F2F Açıklık, kurnazlık, içgörü Düşüncelerini esnetmeyen inatçı bir kişi 

18 MAYIS   Zeytin çayı # 464646 Doğru açıklamalar, burs 
ve bakım 

Bol bilgi ile ılımlı 

19 MAYIS   Chitose çayı # 494A41 Tarafsız, adil ve dengeli Herhangi bir problemle başa çıkabilecek iyi 
bir insan 

20 Mayıs   Derin su # 8CCAB0 Duygusal ve güzel 
görünüm 

Duygusal Mutluluk Tanrıçası 

21 Mayıs   Yeşil Mavi # 47885E Açıklık, beceri, uyum Her zaman teşvik ve duygu arayan pozitif 
bir kişi 

22 MAYIS   Ladin yeşili # 036122 Disiplinli çalışkan / 
denge 

Özgür ve sevgi dolu insanlık 

23 MAYIS   Yeşil şişe # 034415 Doğa / bireysellik / 
hoşgörü 

Başkalarını suçlamayan, neşeli ve açık fikirli 
bir kişi 

24 Mayıs   Selvi yeşili # 264939 Uyum / Dikkat / 
Koordinatör 

Herkesin güvenini kazanan Aneko cilt 



25 MAYIS   Napoli Sarısı # FACE9D Neşeli ve pürüzsüz 
yelken 

İnsanlar tarafından iyi bakılan ve sevilen 
popüler bir kişi 

26 MAYIS   Kadife çiçeği 
sarı 

# F9CC77 Canlılık, duygusal, tutku Güneş kadar neşeli, sağlıklı güzelliğe sahip 
güzel bir insan 

27 MAYIS   Yamabuki rengi # F8B500 Sağlamlık, bilgelik, 
özgürleşme 

Neşeli, sıcak ve özgür sevgili 

28 MAYIS   Eski altın # B36029 Gelenek mirası / gözlem 
yeteneği 

İşten zevk alabilen sağlam bir insan 

29 MAYIS   Kahve 
kahverengi 

# 7A5347 Disiplin, örnek, güven Her zaman geliştirilebilecek becerilere sahip 
bir kişi 

30 MAYIS   Kül kiraz ağacı # E8D3D1 Romantizm / bilgi Zarif ve sofistike hatların sahibi 

31 Mayıs   soluk kırmızı # F0908D Liberal sanatlar, yüce, 
yetenek 

Her şeyi iyi yapan yetenekli bir kişi 

1 Haziran   Soluk çiğdem # BEA2CA Kadınlık ve benlik 
saygısı 

Asaletli kadınlar arasında kadınlar 

2 Haziran   Menekşe # 7058A3 Tuhaf ve büyüleyici Asla flört etmeyen asil bir kadın 

3 HAZİRAN   Çek çek # 5C1767 Kaygısız, gerçek, 
yalnızlık 

Daima dengeyi koruyan kişi 

4 Haziran   Soluk beyaz 
zambak 

# F7F7D9 Masum, zengin yetenek, 
teşvik 

Bir çocuğa dönmek isteyen masum bir kişi 

5 Haziran   Soluk taze yeşil # DDEAB2 Düzenli ve zorluklara 
dirençli 

Ritmik bir hayattan zevk alan insanlar 

6 Haziran   Kavun sarısı # E0DE94 İnsani yardım ve hizmet 
ruhu 

İlişkilere değer veren barışçıl bir insan 

7 HAZİRAN   Karaağaç Yeşili # 657D61 Masumiyet ve manevi 
güç 

İyi iletişimi olan uluslararası hizip 

8 haziran   Zeytin yeşili # 665A1A Sevgi, denge, dil 
yeterliliği 

Başkalarının fikir ve eylemlerine karşı 
hoşgörülü bir kişi 

9 HAZİRAN   krem # FFF8A8 Görünüm, karmaşıklık, 
haysiyet 

Görünüşü çevrenin dikkatini çeken onurlu 
bir kişi 

10 Haziran   Limon sarısı # FFF352 Parlaklık / gerçeklik / 
yönetim gücü 

Çevresindeki insanları neşelendiren 
kendine güvenen bir kişi 

11 Haziran   Nergis # F6D700 Akademik / Ar-Ge / 
Planlama Yeteneği 

En ileri düzeyde araştırma yapmaktan 
hoşlanan tutkulu bir kişi 

12 Haziran   Safran sarısı # FAC559 Fiziksel güç ve güzel 
görünüm 

Dengeli bir diyet bekleyenler 

13 HAZİRAN   Ayçiçeği rengi # FCC800 Konuşkan / sağlıklı / 
istek uyandıran 

Göğsünü umutla şişiren parlak bir insan 

14 Haziran   fildişi # F8F4E6 Güven, dürüstlük ve 
muhafazakar 

Ara bir pozisyon alan mütevazı bir kişi 

15 haziran   Hafif kayısı # F7B894 Sabır, ileri acele Tam samimiyet avantajına sahip bir kişi 

16 Haziran   Okra # C39143 Değerlendirme / 
kararlılık 

Hedefe gayretle ulaşan inatçı bir tip 

17 HAZİRAN   Eski gül # E29399 Benim hobim zihinsel 
istikrar ve çalışmak 

Bilgi ve teknoloji olarak tecrübe biriktiren 
kişi 

18 HAZİRAN   Maun kahvesi # 724943 Güven, sakinlik, doğa İyi bir mizah anlayışı olan sağlam bir okul 

19 HAZİRAN   Yumurta rengi # FCD575 Spor / sağlık / 
organizasyon 

Sporu seven çalışkan bir işçi 



20 haziran   Güneş ışığı 
sarısı 

# F19D45 Girişken / arkadaşlar / 
enerji 

Her zaman eylemle liderlik eden örnek bir 
öğrenci 

Haziran 21   Altın çay # F39800 Sanat / Spor / Gurme Yemek pişirme gereçleri konusunda titiz bir 
gurme 

22 HAZİRAN   Granat 
kahverengisi 

# 973B2C Enerji / unutkanlık / 
konuşkan 

Arkadaş canlısı ve dost canlısı bir insan 

23 Haziran   Karides 
kahverengi 

# 773C30 Umut / Özlem / Liderlik Yaşam deneyimiyle olgunlaşan cömert bir 
kişi 

24 Haziran   Açık orkide 
pembesi 

# F9BDC5 Gülümse, nezaket, 
sonsuzluk 

Peri gibi zarafet dolu bir insan 

25 Haziran   Soluk kiraz 
pembesi 

# E1849E Cesaret, zarafet, barış Başkalarının kalbini ele geçiren sağduyulu 
bir kişi 

26 HAZİRAN   Karanfil pembe # EB5381 Dostluk ve yüce Arkadaş canlısı ve tanıdık olan ebedi bir 
sevgili 

27 Haziran   Pembe gül # F19CA7 Yoğun mizaç ve 
diplomatik 

İnsanları cesaretlendiren ve onlara bir şans 
veren tutkulu bir kişi 

28 HAZİRAN   Biber kırmızısı # CF0141 Enerji ve temiz kalp İnsanların cömertliği için sevdiği yetenekli 
bir insan 

29 HAZİRAN   Bebek mavisi # BBE2F1 Huzur, sükunet, 
düşünceli 

Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde 
cevap verebilen kişi 

30 Haziran   Hafif lacivert # 5383C3 Bireysellik / ideal / 
özlem 

Çevreyi yutan cazibenin sahibi 

1 Temmuz   Ördek mavisi # 007199 Barış, fantezi, çevre 
sorunları 

Dünyayı yaşam olarak gören bir ekolojist 

2 Temmuz   kobalt mavisi # 0068B7 Zarafet ve incelik Hassas ve sofistike şehir okulu 

3 Temmuz   Mavi mürekkep # 003F8E Onur, dayanıklılık, 
kendine güven 

İnsanları kıskandıracak kadar kendinden 
emin 

4 Temmuz   Aqua # 3FB5D3 Sessiz, yüce, kendini 
geliştirme 

Psikolojik durumu kontrol edebilen kişi 

5 Temmuz   Soluk saksafon 
mavisi 

# 4593A0 Duyarlılık, özgürlük, gizli 
tutku 

Sevgi dolu ve sessiz bir mizacı olan bir kişi 

6 Temmuz   Shimbashi 
rengi 

# 59B9C6 Durumsal yargı / karar / 
inanç 

Pozitif olan, işten ve hayattan zevk alabilen 
insanlar 

7 Temmuz   Mavi kanal # 016171 Satoshi, hırs, şans Birini duyan ve onu bilen çok yönlü bir kişi 

8 Temmuz   Deniz mavisi # 006888 Çok yönlü, gayretli, 
sakin 

Çaba ile tutkulu bir hakikat arayışı 

9 Temmuz   İnci beyazı # F7F6F5 Sır, yalnızlık, adalet 
duygusu 

Başkaları tarafından güvenilmeyi seven asil 
bir kişi 

10 Temmuz   Soluk pastel 
mavi 

# 608FC3 İyilik, tatlılık, tevazu Kadınların güzelliğini simgeleyen kişi 

11 Temmuz   Lavanta mavisi # 5371AD Nezaket, estetik ve renk İnsanları büyüleyen çekici bir kişi 

12 Temmuz   Majoricable # 044182 Kültür, zarafet, mutlu 
gelecek 

Gerçeğin peşinde koşan insanların liderleri 

13 Temmuz   lacivert # 192F60 Benlik saygısı, özel 
hizmet, sezgi 

Mutsuz insanı görmezden gelemeyen 
hayırsever bir kişi 

14 Temmuz   Derin bebek 
pembesi 

# FDEDE4 Duyarlılık, samimiyet, 
sıcaklık 

Hem işinden hem de hayattan zevk alabilen 
pozitif bir insan 

15 Temmuz   Soluk morphet # B370A6 Narin, müstehcen, 
mütevazı 

Sevimli şeylere ilgi duyan zarif bir insan 



16 Temmuz   Mavi çeşme # 94ADDA Dans ve müzik / 
özgürlük / bireysellik 

Özgür bir hayat isteyenler 

17 Temmuz   Salvia mavisi # 6B76AE Yönetim gücü, 
karmaşıklık, bilgelik 

Bir yolunu bulmak için var olan bir kadın 

18 Temmuz   Kraliyet moru # 7F1184 Zeka / gizem / koku Başarıya yardım eden herkesi 
yönlendirenler 

19 Temmuz   Derin kabuk 
pembe 

# F7A7A0 Narin, eğlenceli, sıcaklık Daima alçakgönüllü ve değişmeyen aşk 
sahibi 

20 Temmuz   Buğday rengi # E49E61 Merhamet, fantezi, 
duyarlılık 

Zarafetle kutsanmış peri benzeri bir kadın 

21 Temmuz   Havana Gülü # C56950 Derinlik, dinamizm, 
annelik 

Güzel ve kibar insan 

22 Temmuz   allık # B94047 Destek / Aspirasyon / 
Elastik 

Yeteneğinin farkında olan ve onu geliştiren 
kişi 

23 Temmuz   koyu kırmızı # B7282E Katılık / olasılık / 
saldırganlık 

Küresel bir bakış açısıyla ılımlı olun 

24 Temmuz   Aşk tanrısı 
pembe 

# F5949F Gülümse, nezaket, 
spartalı 

İnsanları doğal bir cinsel çekicilikle sarhoş 
eden güzel bir kadın 

25 Temmuz   Nilüfer pembesi # DE82A7 Kalıcı, özveri ve direniş Zarif bir ruhun sahibi 

26 Temmuz   Gül delici # AF363B Aşk, zarafet ve mizah Kalbe dokunan sözlerden ve eylemlerden 
etkilenen tutkulu bir kişi 

27 Temmuz   kıpkırmızı # 8D3446 Deneyim / yetenek / 
eylem 

Karışık kadın olgunluğuna sahip hassas kişi 

28 Temmuz   Siyah hurma 
rengi 

# 404040 Mizah, incelik, bilgelik İdeal tutkusu ve sofistike ruh 

29 Temmuz   Gök mavisi # 008DB7 Samimiyet, ilham ve 
şefkat 

İnsanlara samimiyetle davranan nazik bir 
insan 

30 Temmuz   tavuskuşu 
Mavisi 

# 009E9F Derin aşk, uyum, 
dostluk 

Bilen ve gelişebilen biri 

31 Temmuz   Prusya mavisi # 044D78 Gizemli, havalı, parlak İfade etmeden kalbin derinliklerinden 
etkilenen kişi 

1 Ağustos   Mavi kabuk # 438CB5 Girişken, sabır, 
dürüstlük 

Herkese karşı dürüst olabilen sosyal bir kişi 

2 ağustos   Soluk yat 
mavisi 

# 0098D4 Zeka / sorumluluk / hız İçe dönük ve prestijli muhafazakar 

3 ağustos   Yat mavisi # 409 ECC Katılık, 
mükemmeliyetçilik, 
kişisel bağlantılar 

İnsana kalbinin derinliklerinden inanan 
güvenilir bir insan 

4 ağustos   Camgöbeği 
mavi 

# 0063A7 Asalet, haysiyet, zirve Zorluklara göğüs gerebilecek sabırlı bir kişi 

5 ağustos   Ruri rengi # 1E50A2 Sakinlik, güven ve saygı Başkaları tarafından sevilen, güvenilen ve 
saygı duyulan kişi 

6 ağustos   Lapis lazuli # 004C97 Kaba ve asil / kültürel Şefkatli ve zeki kişi 

7 ağustos   Kraliyet mavisi # 02428C Büyüleyici ve bilgelik Bilmek için acele eden bir kaşif 

8 ağustos   Lacivert lapis 
lazuli 

# 164A84 Sezgi / basit / oyun Sezginin ötesine bakmaya devam eden bir 
kişi 

9 ağustos   lacivert # 202F55 Entelektüel, kültürel ve 
sofistike 

Kaba şeylerden nefret eden bir romantik 



10 ağustos   Ortanca Mavisi # 3F61A1 Sanat / yetenek / ifade 
gücü 

Duyarlılığını cilalayan ve güzel ifade eden 
bir sanatçı 

11 ağustos   Dut rengi # 55295B Sezgi, inançlar, din Manevi dünyayı rahatlıkla hissedebilen bir 
mistik 

12 ağustos   Wisteria fare # A6A5C4 Tutku, yalnızlık, 
ölçülülük 

Varoluşuna bakan bir romantik 

13 ağustos   Beyaz grup # 83CCD2 Duyarlılık, çeviklik, 
inanç 

Sağlam bir kişiliğe sahip olan, güven ve 
saygı kazanan kişi 

14 ağustos   Miyozoti # 4CB8E7 Parlayan güzel ses, 
canlılık, ifade gücü 

İnsanların kalbini üst seviyeye davet eden 
güzel bir sesin sahibi 

Ağustos 15   Sarı # FFD900 Bilgelik, nazik kalp, 
çirkin 

Sıcak bir şefkatle büyüyen zeki bir insan 

16 ağustos   Hafif krema # FFFA9C Duyarlılık / irade / ritim Hassasiyeti hareket ve ritimle ifade eden bir 
dahi 

17 ağustos   Çuha çiçeği 
sarısı 

# FFF97D Aşk ve dostluk, merak, 
merak 

Canlı bir kızlık yaşayan masum bir insan 

18 ağustos   Narenciye # F6AD49 Yüce, neşeli, özgür Ruha değer veren bilge bir adam 

19 ağustos   Altın portakal # F79101 Bencil / ilk yolculuk Bir numarayı arayan gururlu kişi 

20 ağustos   Mandalina # F08300 Enerji, hırs, gerçeklik Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı realistler 

21 Ağustos   Tarçın # DD7A56 Enerji / insan ilişkileri Dengeli bir şekilde bütünü bir araya getiren 
bir lider 

22 ağustos   Altın mısır # FFCC83 Duygusal empati ve 
yaratıcılık 

Benzersiz bir şekilde genişleyen bir kalbin 
sahibi 

23 ağustos   Derin ayçiçeği # FEAE01 Zamanlama ve estetik 
anlamda 

Her şeyi iki taraftan da görebilen içerik 
oluşturucu 

24 ağustos   Sarı hardal # C4972F Çaba / eğitim / eylem Kendini geliştirmeye çalışan sıkı bir işçi 

25 ağustos   devetüyü rengi # CAAC71 Ölçülülük, huzur ve 
zarafet 

İlişkilere değer veren kibar bir kişi 

26 ağustos   Tütün rengi # 7D541C Sağlamlık, örgütsel güç, 
gerçekçilik 

Kendine üstünlük sağlamak isteyen bir lider 

27 ağustos   gökyüzü mavi # A0D8EF Düşünceli komplo / 
moda 

Her kıyafetle güzel görünen bir romantik 

28 ağustos   Aqua gri # 5D9CBF Sanat / duyarlılık / hayal 
gücü 

Çeşitli alanlarda öncü rol oynamak isteyen 
içerik oluşturucu 

29 ağustos   Soluk ada 
mavisi 

# 4B7CB6 Kaguwasha, özveri, 
zarafet 

Ağ oluşturma konusunda uzmanlaşmış 
temkinli bir grup 

30 ağustos   Ultra Deniz # 356CAC Annelik, müzik, zarafet Kalp tellerine dokunan bir melodi çalan kişi 

31 ağustos   mavimsi mor # 460E44 Öz yönetim, yetki, 
yükseklik 

İnsanların tepesinde duran fikir lideri 

1 eylül   Taze yeşil # 7DBB7C Liberal sanatlar, incelik, 
alçakgönüllülük 

Nazik bir sesle konuşan bir romantik 
romanın kahramanı 

2 eylül   Mera rengi # 368A56 İnatçılık, adalet, çaba Kendini feda etmeye istekli saygın bir kişi 

3 eylül   Holly yeşili # 016257 Algı, nezaket, yaratma 
motivasyonu 

Ütopya hayal eden edebi bir kız 

4 eylül   Viridiyen # 006B35 Merak, heyecan, 
gönüllü 

Sakin yargıya sahip objektif bir kişi 

5 eylül   Demir rengi # 005243 İyi ve kötü / düzen 
arasındaki kibir / ayrım 

Gerçeğe yavaş yavaş yaklaşan asil bir kişi 



6 Eylül   Umimatsu çivit # 003D26 Öz / çaba Hiçbir çabadan kaçınmayan çalışkan bir işçi 

7 eylül   Tatlı su mavisi # 6EBDC2 Uyum / tutku / saf Yararlı olmaya değer bulan insanlar 

8 Eylül   Akuamarin # 67B5B7 Macera / En İyi / Esnek Vicdanına inanan ciddi bir kişi 

9 Eylül   Derin deniz 
mavisi yeşili 

# 006069 Merhamet, nezaket ve 
sağlık 

Meraklı olmaya devam eden genç insanlar 

10 Eylül   Demir lacivert # 17184B Sakin, öz 
değerlendirme, 
özgünlük 

Öncü olan mükemmel bir yönetici 

11 Eylül   Mavi artı # 003221 Gurme, düşünür, edebi 
yetenek 

Her şeyi anlaşılması kolay bir şekilde ifade 
edebilen yetenekli bir kişi 

12 eylül   Dut # 282B6E Büyük ekipman, lider, 
duyarlılık 

Nasıl ilerlediğini bilen bir uzman 

13 eylül   Mor lacivert # 28285A Hassas, sofistike ve 
orijinal 

Romantizm bir resim kadar hassas 

14 Eylül   Tan # BF783E Fikir, çaba, kapsamlı 
takip 

Soru netleşene kadar araştıran tutkulu bir 
kişi 

15 eylül   Kahverengi # 8A3B00 Will, merak, deneyim Güçlü bir heteroseksüel insan 

16 Eylül   pişmiş toprak # BD6856 Duygular, gelenekler ve 
ilkeler 

Cesur ve cesur bir düşünce tarzı gösteren 
iyi bir adam 

17 Eylül   Asahi # 7DBB7C Sakin ifade, sezgi, 
şefkat 

Kararlı ve güvenilir lider 

18 eylül   Toz mavi #BCCDDB Sakin, yumuşak huylu, 
ciddi, ağırbaşlı 

Genç kuşaklara öğretmede iyi olan nazik bir 
kişi 

19 Eylül   Leylak pus # 7C7684 Katı, Japonca ve kaliteli 
geliştirme 

Titizlik temelinde olgunluğa ulaşan çalışkan 
bir işçi 

20 Eylül   Hafif limon #FFFCBF Melankoli, saf ve 
sofistike 

Hassas duyarlılığa sahip dürüst bir insan 

21 eylül   Çay yeşili # E3EDC8 Dürüstlük, mistisizm, 
yalnızlık 

Asil ve temiz mistik 

22 eylül   Bulvar # EDEE9E Eğlenceli sohbet ve 
neşe 

Hoş bir atmosfer yaratan kişi 

23 Eylül   Joan Citron # EBE960 Adalet, kendine güven, 
özveri 

Cevabı ciddiyetle hisseden hırslı kişi 

24 Eylül   Koyu 
kahverengi 

# D7CF3A Oyun / Fırsat / Sezgi Konvansiyonu bozan ve acele eden tutkulu 
bir kişi 

25 Eylül   Güneş turuncu # FDB86D Düşünme / konsept / 
anlık güç 

Çevresinden kolayca etkilenen saf insanlar 

26 Eylül   Mandalina # F37F44 Sorumluluk, tefekkür, 
orijinal 

Taklitten hoşlanmayan ve benzersiz fikirleri 
olan insanlar 

27 Eylül   Kaplan zambak # F16F4F Canlılık, öncü, cesaret Garip bir fikri olan bir öncü 

28 eylül   Kızıl # D3381C Düşler, saygı, fikirler Yüce bir atmosferde saygı duyulabilecek bir 
kişi 

29 Eylül   Opera # E95388 Masum ve güçlü ruh Bir şeye konsantre olabilen biri 

30 eylül   Amaranth mor # 89438C Gerçeklik, öz, merak Güzel diyar arayan romantizm 

1 Ekim   Huangtan # EE7948 Eğitim / canlılık / ritim 
duygusu 

Sanat ve sporda üstün olan aktif bir kişi 

2 Ekim   Vana desen 
rengi 

# 8F2E14 Neşeli, yaratıcı, 
güleryüzlü 

Herkesin sevdiği sıcak bir kalp 



3 Ekim   Havuç portakal # ED6D35 Güç, tatmin, meydan 
okuma 

Yalnız kalmaktan hoşlanmayan sosyal bir 
insan 

4 Ekim   Alev turuncu # EC5415 Duyarlılık, pişmanlık, 
güzel bakışlar 

Duygularını gizleyen tutkulu bir kişi 

5 Ekim   Karanfil rengi # C78A77 Muhafazakar, zorunlu, 
sorumlu 

Kaprisleri affedemeyen bir akılcı 

6 Ekim   Tarçın # BE8F68 Fiziksel durum, zihinsel 
istikrar, barış 

Olağanüstü şeyleri sezgisel olarak anlayan 
kişi 

7 Ekim   Cafe au lait # 946C45 Bilgi / güç / kararlılık Yemek yapmayı seven ve güçlü bir canlılığa 
sahip bir sahip 

8 Ekim   Tuğla rengi # B55233 Rahatlık, mutluluk, 
özgürlük 

Doğa ile bütünleşebilen özgür bir insan 

9 Ekim   Terra Rosa # 7B411C Teorik / Hassasiyet / 
Tehlikeden kaçınma 

Yeni bir çığır açan harika bir insan 

10 Ekim   Okra # BA8B40 Zeka / Öngörü / Anlama Meraklı bir ruhun sahibi 

11 Ekim   Deve # B76651 Hafıza / hayal gücü / 
yetenek 

Düşünmeden konuşmayan veya hareket 
etmeyen dürüst bir kişi 

12 Ekim   Yanmış Sienna # 823616 Bireysellik, ihtişam, 
hayal gücü 

Basit bir nezaketle küfürlü bir kişi 

13 Ekim   Kestane 
kabuğu çayı 

# 6D3C32 Dayanıklılık, gizem, 
muhafazakar 

Her zaman müzikle birlikte olan sağlıklı bir 
insan 

14 Ekim   Sepya # 622D18 Liberal sanatlar, 
masumiyet, özgünlük 

Zengin duyarlılıklara sahip tuhaf bir insan 

15 Ekim   kırmızı aşı 
boyası 

# BB5520 Annelik, kendini 
geliştirme, içgörü 

Esprili ve zeki bir insan 

16 Ekim   Topaz # E9BC00 Onur öğrencisi, dikkatli, 
dikkatli 

Kendi kişiliğini gösteren yetenekli bir kişi 

17 Ekim   Orkide beyazı # D7D0CA Saflık, anlayış, şefkat Sakin bir kalbe ve büyük bir dereceye sahip 
bir kişi 

18 Ekim   İnci grisi # C9C9C4 Canlı, zarif ve onurlu Statik ve dinamik bir füzyon olan çekici bir 
kişi 

19 Ekim   Gümüş sıçan # AFAFB0 Tevazu, nezaket, 
haysiyet 

Sevecen ve zarif bir insan 

20 Ekim   Fare grisi # 7D7D7D Doğa, gelenekler, 
deneme ve yanılma 

İstikrarlı bir hayat süren bir pasifist 

21 Ekim   Güvercinler # 9E8B8E Dini / yoksunluk / lirik İnsanlığı kutsal düşünceyle restore eden 
kişi 

22 Ekim   Taş tahta rengi # 585C5B Kültür, koşuşturma, 
kentsel 

İş odaklı akılcı 

23 Ekim   Hardal rengi # D0AF4C Güven, hafıza, yılmaz 
ruh 

Konsepti tasarlayan ve gerçekleştiren 
kendine güvenen kişi 

24 Ekim   CMOS # 646F2D Tutku, işbirliği, hayaller Sağlam bir temel düşünceye sahip bir kişi 

25 Ekim   Gül grisi # 9D8E87 Nezaket, saygı, 
sessizlik 

Mütevazı davranan sakin bir insan 

26 Ekim   Açık turkuaz # 548778 Kendi kendine yardım 
uygulaması, lider, 
yaşam biçimi 

Her zaman sakin ve düşünceli davranan kişi 

27 Ekim   Pas depolama 
odası 

# 476B6B Devam / Barış / Doğa Sürekli yeni hedeflere meydan okuyan 
insanlar 



28 Ekim   Güvercin tüyü 
mor 

# 6C6A6D Pozitif, masum, zarif Eylem yoluyla öğrenen uygulayıcılar 

29 Ekim   Kuzukulağı # 665951 İnatçılık / sağlık / orta Orta düzeyde ama düşüncelerinden 
vazgeçme 

30 Ekim   üzüm bağı # 83515D Deneyim / danışman Sorunu çözmeye yardımcı olacak güvenilir 
kişi 

31 Ekim   leylak # D1BADA Esprili, teorik, cesur Başarılı olmak için tutkulu yanma 

1 Kasım   Deve rengi # BF794E Yönetim gücü, güven ve 
gurur, sabır 

Kendine güven ve enerji dolu bir yeteneğe 
sahip olan kişi 

2 Kasım   Açık 
kahverengi 
renk 

# 8B724A İçgörü, gerçeklik, 
esneklik 

Asla sarsmayan güçlü bir iradenin sahibi 

3 Kasım   siyah çay # 583822 Adalet, dürüstlük ve 
güven 

Başkalarının yardımına değer verebilecek 
biri 

4 Kasım   Tope # 504946 Anlam, ustalık, yüce İşiyle gurur duyabilecek kendine güvenen 
kişi 

5 Kasım   Kömür grisi # 4E454A İnanç, eril, görgü 
kuralları 

Derinden kayınpeder ve yardım etmekten 
hoşlanan bir kişi 

6 Kasım   Joan Döner 
Çekme 

# FFCC7B Dikkat / önsezi / denge Düşünceleri ve eylemleri dengeleyebilen bir 
kişi 

7 Kasım   ayçiçeği # FEB75B Zamanlama ve estetik 
anlamda 

Her şeyi iki taraftan da görebilen içerik 
oluşturucu 

8 Kasım   Nasturtium 
portakal 

# F5811E Organizasyon / denge / 
işbirliği 

İnsan ilişkilerinin inceliklerini anlayan kişi 

9 Kasım   kırmızımsı sarı # CD5E3C İyimserlik, cesaret, 
özlemler 

Kendi gücüne inanabilen biri 

10 Kasım   Tütün kahvesi # 8D6029 İstek, kendine güven ve 
nezaket 

İtirafı dinleyen nazik bir kişi 

11 Kasım   Soluk krem #FFDFAC Dikkat, yaratıcılık, huzur Olağanüstü haysiyet sahibi 

12 Kasım   Kum rengi # DCD3B2 Sağlık / beceri / sanat Zirveye çaba ve özveri ile ulaşan kişi 

13 Kasım   Kül grisi # 9FA09E Sağlamlık, adil 
yargılama, çalışma 

Çalışmak için zaman ayırmayan çalışkan 
işçiler 

14 Kasım   Tunç # 55461B Dayanıklılık / anne 
içgüdüsü 

Duygulara kapılmayan samimi ve 
muhafazakar bir kişi 

15 Kasım   Sumi-iro # 473A17 Gizemli, güçlü ve 
bağımsız 

Birçok hayali ve umudu olan tutkulu bir 
insan 

16 Kasım   Sakura kabuğu 
rengi 

#FABABA Aşk / romantik / zarif İyi eğitimli ve sofistike tadımcı 

17 Kasım   Orkide pembe # DA81B2 Esneklik, neşe, özveri Tazminat istemeyen sadık bir aşk sahibi 

18 Kasım   Bataklık Gülü # B4766B Güven / Zorluk / Gelişim Bilgi ve burs kazanan bilgili bir kişi 

19 Kasım   Bordo # B1585C Liberal sanatlar, 
duyarlılık, zihinsel güç 

Zarif ve olağanüstü bir güzellik 

20 Kasım   Güvercin Gri # 7D7B83 Kaprisli, uysal, sanat Ateşli canlılığın sahibi 

21 Kasım   Soluk Sarrow # C8CEAC Sensaku, arkadaşlar, 
kibir 

Kimin ikinci olmayı sevmediğinden emin 

22 Kasım   Matcha 
kahverengi 

# BBC8AC Creed, ideal, el becerisi Bir hedefe ulaşmak için şiddet içeren bir kişi 



23 Kasım   Kül suyu rengi # 9E9478 Amaç bilinci, sorumluluk 
duygusu ve konsantre 
olma yeteneği 

Yeni şeyler yapmaya motive olmuş bir 
meydan okuyucu 

24 Kasım   Kurşun rengi # 7B7C7D Duygusal kaçınma, 
yalnızlık, sakin birikim 

Zihinlerini her zaman kontrol eden bekçiler 

25 Kasım   Siyah kapalı # 39423F Muhafazakar, tuhaf, 
ciddi 

Onurlu ve gizemli kişi 

26 Kasım   Soluk kayısı # FDB58F Sıcaklık, tarafsızlık, 
sanat 

Topluma iyi uyum sağlayan uygulayıcılar 

27 Kasım   Ten rengi # FCE2C4 Özgüven, gerçekçilik, 
dürüstlük 

Özü fenomenden alan teorik okul 

28 Kasım   Güneş # B47226 Gerçekçilik / Uygulama / 
Şüphecilik 

Tam olarak belirleyen uygulayıcı 

29 Kasım   Tuğla kırmızısı # 8C6B4A Güven / konsantrasyon / 
kendi kendine yardım 

Hayal kırıklığı ve cesaretsizlikten nefret 
eden temkinli bir grup 

30 Kasım   Ölü yaprak 
rengi 

# 54513E İnanç / temel / güven Kendini sağlam tutan bir inancı olan kişi 

1 Aralık   Keten rengi # D6C6AF Kültürel, iddialı ve renkli Güzelliğe hayran kalan bir sanatçı 

2 Aralık   Bal süiti # CAA980 Kaygısız, istek 
uyandıran ve kültürel 

Güvenlik duygusunu garanti eden bir şeye 
ilgi duyan insanlar 

3 Aralık   Kestane eriği # 852E19 Öz / Uygulama / 
Başarılar 

Hayal kurmak yerine pratik yapan kişi 

4 Aralık   Sarımsı zeytin # 5D5644 Bireysellik, kararlılık, 
girişken 

Cesur ve cesur kişi 

5 Aralık   Siyah mor # 4E4B3A Tasarruflar, inançlar, 
alçakgönüllülük 

Modayı takip etmeyen eğitimli bilim adamı 
tipi 

6 Aralık   Citron Grey # E5CC96 Yetenek, bilgelik, 
annelik 

Muazzam rüyaları olan hassas kişi 

7 Aralık   Soluk ilgi odağı # E6D89B Açık, diplomatik, cömert Terle çalışan ciddi bir insan 

8 Aralık   Kolza yağı 
rengi 

# A69425 Her gün, kendine 
güvenen, güvenilir 

Duygularında eşitsizlik olmayan ve güven 
biriktiren kişi 

9 Aralık   Petrol sarısı # B4935D Kararlı, sakin birikim, 
penetrasyon 

Zor koşullarda bile üzülmeyen kişi 

10 Aralık   bronz # AC6B25 Muhafazakar, pratik ve 
aktif 

Göze çarpmaktan nefret eden sağduyulu bir 
kişi 

11 Aralık   Deniz kabuğu 
pembe 

# FBBAA8 Temiz ve romantik Zarif bir kişi 

12 Aralık   Somon rengi # F79383 Benzersiz / karar / 
agresif 

Zorluk korkusu olmadan hareket eden fikir 
adamı 

13 Aralık   Vermilion # F4816F Hareketlilik, nezaket, 
ilişkiler 

İnsanları eğlendiren tuhaf bir kişi 

14 Aralık   vermilyon # EB6101 Sosyal, kişisel 
bağlantılar, yavaş ve 
hızlı 

Sadece orada bulunarak cazibe yayan bir 
kişi 

15 Aralık   Yanmış 
portakal 

# B16268 Dürtüsellik, duygu, 
dışavurum 

Sizi dışa dönük hissettiren spor türü 

16 Aralık   Bej beyaz #FDCEBA Sebep, sabır ve hepsi Krizden kendi gücüyle kaçan cesur bir 
adam 

17 Aralık   bej # EEDCB3 Denge ve samimiyet Çevresindeki insanları aydınlatan kişi 



18 Aralık   Kahverengi 
altın 

# B4766B Masumiyet, duygusal 
gizlenme, hayaller 

Başıboş bir rüyanın peşinde koşan sıcak bir 
insan 

19 Aralık   Kehribar # DEB068 Akademik / Ana Sayfa / 
Ruhsal Memnuniyet 

İnatçı ve bencil insanlardan nefret eden 
dürüst bir insan 

20 Aralık   Heather # 715C61 Bir istikrar, inanç ve 
yaşam tarzı duygusu 

Eğlence arayan insanlar mizah 

21 Aralık   Lira # E0B5D3 Asil, zarif, net Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sofistike 
bir kişi 

22 Aralık   kediotu # 9079B6 Duyarlılık, asalet, 
gençlik 

Romantik bir ruh hali ile dolu bir kişi 

23 Aralık   İris rengi # 674196 Gizemli, sanatsal ve 
felsefi 

Masal diyarında yaşam hayal edenler 

24 Aralık   Patlıcan # 241B36 Muhafazakar, ciddi ve 
güvenli 

Ciddi ve ciddi davranan sağlam bir insan 

25 Aralık   Patlıcan lacivert # 824880 Endişe, estetik, incelik Gözlerden uzak ve düşünceli bir kişi 

26 Aralık   altın # E6B422 İdeal, uyumlu, çiçek 
şekli 

Güçlü bir koruyucu olan sağlam bir kişi 

27 Aralık   Saroh # AFB293 Onur, öz sevgi, öz 
sorumluluk 

Kendini bir servet sanan kendine güvenen 
bir kişi 

28 Aralık   Joan Miel # CB981B Gurur, içgörü, kaprisler Zenginlik ile kutsanmış cömert bir insan 

29 Aralık   hardal # B2A280 Sessizlik, uyum, ekoloji Hayırseverlikle dolu bir dünya görüşünün 
sahibi 

30 Aralık   Sonbahar 
yaprağı 

# B26724 Gizem / Güven / 
Romantik 

Birçok insanı destekleyen kişi 

Aralık 31   Turkuaz mavisi # 00AFCC Bireysellik / 
karşılaştırma / basit 

Eşsiz modayı seven insanlar 

 


