
HATTUŞA
 

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU
Grafiksel Öğe (Dinamico)



“Suyla Gelen”, “Health With The Water” sloganı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden (medeniyetler tarihi, eski çağ tarihi, çivi yazısı çalışmaları, 
Bâbilce, Sümerce, Hititçe, Eski İbranice ve Eski Yunanca hakkında dersler vermekte olan) Yardımcı Doçent Dr. Selim Adalı tarafından tercüme edilmiştir.



Hattuşa Vacation Club için “Suyla Gelen”, “Health With The Water” sloganı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Selim Adalı tarafından Hititçe’ye tercüme edilmiş ve eski çivi yazısı kral mühürlerinden esinlenerek özgün 
ve modern bir mühür yaratılmıştır. 

Hattuşa için özel oluşturulan bu grafiksel öğe, görsel bütünlük sağlama, markayı güçlendirme ve değer katma adına çok önemli bir 
tamamlayıcı unsurdur.

Orijinal çivi yazısı ve Hitit hiyerogliflerinden 
oluşturulmuş kral mührü.

Orijinal çivi yazması tabletler.

Çivi yazısı ve Hitit hiyerogliflerinden 
oluşturulmuş bir başka mühür.

Grafiksel Öğe (Dinamico)



Çivi yazısı tablet şeklinde, tek satır veya iki satır olarak kullanılabilir.

Hitit alfabesi.



Hattuşa amblemi ve Hititçe “Suyla Sağlık” sloganından oluşturulan orijinal mühür.

Grafiksel öğe olarak tasarlanan mühür ve tablet yazıtlar farklı mecralar için, gerektiğinde 
Türkçe ve İngilizce açıklamaları olmaksızın sadece çivi yazısı olarak da uygulanabilir. 





Farklı materyallerde, farklı tekniklerle 
grafiksel öğe uygulamaları

































































Başlıklı grubu için örnek tasarımlar





Başlıklı kağıt ön yüz

Tüm oteller için kullanılacak olan Vacation Club başlıklı kağıdı.

Başlıklı kağıt arka yüz

Kurumsal renklere 
ek olarak bronz 

yaldız uygulanmıştır.





Otellere özel kullanılacak olan başlıklı kağıt.

Kartvizitler çift yüz baskılıdır.

Kurumsal renklere 
ek olarak bronz 

yaldız uygulanmıştır.



Vacation Club başlıklı zarfların iç ve kapak yüzleri de baskılıdır.



Kurumsal renklere 
ek olarak bronz 

yaldız uygulanmıştır.

Tüm oteller için kullanılacak olan Vacation Club başlıklı ve 
her bir otele özel kullanılacak olan zarflar.



Vacation Club için tasarlanan dosyanın içi, cepler de 
dahil olmak üzere bronz yaldız baskıdır.



Tişörtlerde iki farklı çivi yazısı uygulama örneği.

Grafiksel öğe için örnek uygulamalar



İki farklı çivi yazısı ile uygulama minder örnekleri.






