
Lale Devri’nin 2015 koleksiyonunda gümüş 
ürünler, ev giysileri, masa ve yatak örtüleri 

dikkat çekiyor. 
HELLO: Markanızdan söz edebilir misiniz?
Deniz Türker: Temmuz 2010’da İstinyePark 
mağazamızın açılışı ile Lale Devri İstanbul 
markamız da hayata geçmiş bulunmaktadır. 
Kuruluş hedeflerimizin en başında çok zengin 
bir geçmişe sahip kültür mirasımızı bir nebze 
de olsa canlandırmak, işin ehli ustalarımızın 
el emeklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak 
vardı. Aradan geçen beş senede görüyoruz 
ki, ürünlerimizdeki kaliteli üretim ve müş-
teri memnuniyeti odaklı yol haritamız bizi 
ülkemizde ve yurtdışında güzel bir bilinirliğe 
ulaştırmıştır.
HELLO: Yeni koleksiyonunuzda neler yer 
alıyor?
D. Türker: 2015 koleksiyonumuzda, her ürün 
gamında yepyeni desenlerde üretimler yaptık. 
Gümüş ürünlerimizde Orkide Serisi, camlarda 
Papatya ve Yonca Serisi, porselen de İstanbul 
serimiz ve ev tekstilinde gecelik, sabahlık, ev 

elbiseleri ile sonsuz seçenek de masa ve ya-
tak örtülerimiz seçim yapmakta zorlanmanıza  
sebep olacaktır. Keten kutularımız ise ev ve 
teknelerde eşyalarımızın çok şık bir şekilde 
düzenlenmesini sağlamaktadır.
HELLO: Koleksiyonlarınızı neye göre be-
lirliyorsunuz?
D. Türker: Koleksiyonlarımızı müşterile-
rimizden gelen talep ve ev dekorasyon-ev 
tekstili trendlerini takip ederek belirliyoruz. 
Bize iletilen talepler ve pazarın gereklilikle-
rini birbirleri ile harmanlayıp konseptimize 
uygun ürünler belirliyor, geliştiriyor, önce 
denemelerini, sonra da butik adette üretimini 
gerçekleştiriyoruz.
HELLO: 2015’te hangi renk form ve desen-
ler ön planda.
D. Türker: Bu yıl kullandığımız pastel tonların 
yanı sıra daha canlı, içimize enerji veren renk-
lere ağırlık verdik. Klasikleşen ürünlerimize 
daha yumuşak kıvrımlarla modernlik kattık. 
Çiçek ve kelebek desenleri bu yaz da oldukça 
revaçta diyebiliriz.
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“BU YIL İÇİMİZE 
ENERJİ VEREN CANLI 
RENKLERE AĞIRLIK 

VERDİK”
Kuruluş hedeflerinde kültür mirasımızı bir nebze de olsa 

canlandırmak bulunan Lale Devri’nin yeni koleksiyonunda 
farklı desenler göze çarpıyor. 

RÖPORTAJ: GÜNSELİ BÜYÜKSAĞİŞ

Şık düzenlemeler için keten kutular. 

Deniz Türker, “Koleksiyonlarımızı 
müşterilerimizden gelen talep 
ve ev dekorasyon-ev tekstili 
trendlerini takip ederek 
belirliyoruz” diyor. 

Masa 
örtülerinde 

birçok farklı 
seçenek 

bulunuyor. 

Koleksiyonda 
kelebek 
desenleri ön 
plana çıkıyor. 

DENİZ TÜRKER 
Gümüş 

koleksiyonu 
Orkide serisi. 

Koleksiyonda pastel rengi 
masa örtüleri ve peçeteler 
dikkat çekiyor. 
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