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ING Bank ve Mudo Concept güçlerini birleştirdi 

ING Bank, ev ve dekorasyon perakendeciliğinin lider markası Mudo Concept ile 
gerçekleştirdiği iş ortaklığı kapsamında Mudo Concept’lerde gerçekleştirilen alışverişler için 
ING Kredi Noktası ile 36 aya varan vadelerle anında kredi imkânı sunuyor. ING Bank ve Mudo 
Concept’in güçlerini birleştirdiği iş birliği kapsamında özel bir kampanya da hayata 
geçiriliyor. 7 ilde yer alan 19 Mudo Concept mağazasında yapılacak 30 bin TL’ye kadarki 
alışverişlerde ING Bank, 18 ay vadeye kadar faizsiz kredi sunuyor.  

Eski Köye Yeni Âdet anlayışıyla bankacılık hizmetlerini yeniden şekillendiren ING Bank, Mudo 
Concept ile yeni bir iş ortaklığına imza attı. Bu kapsamda Mudo Concept mağazalarında 
alışveriş yapanlar mağazada yer alan ING Kredi Noktası’ndan alışverişlerini 36 aya varan vade 
seçenekleriyle taksitlendirebilmek üzere ING Bank’tan uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi 
alabilecekler.  

İş birliği ilk fazında Mudo Concept’in İstanbul, Ankara, İzmir, Alanya, Antalya, Bodrum Bursa, 
Eskişehir’de faaliyet gösteren 19 mağazasında geçerli olacak ve kısa süre içinde Mudo 
Concept’in diğer lokasyonlardaki mağazalarında da devreye girecek. 

İş birliği kapsamında 18 ay vadeye sıfır faiz avantajı ile özel bir kampanya da hayata 
geçiriliyor  

ING Bank ve Mudo Concept, hayata geçirdikleri iş ortaklığını müşterileriyle birlikte kutlamak 
amacıyla özel bir kampanya da gerçekleştiriyor. ING Bank, anlaşma kapsamındaki 19 Mudo 
Concept mağazasında yapılan 30 bin TL’ye kadarki alışverişlerde 18 ay vadeye faizsiz kredi 
imkânı sunuyor. Ayrıca 24 ay vade seçeneğinde yüzde 1,03; 36 ay vade seçeneğinde yüzde 
1,14 faiz oranı ile kredi almak mümkün.  

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun: “Müşterilerimize 
yalnızca şubelerimizde değil, günlük hayatı geçirdikleri her yerde finansal çözüm sunuyoruz” 

ING Bank’ın müşterilerinin her zaman, her yerde, kolay ve zahmetsiz bankacılık hizmetlerine 
ulaşmasını mümkün kılma amacı doğrultusunda Mudo Concept ile iş ortaklığına imza attıklarını 
belirten ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“ING Bank olarak, şubelerin, iş ortaklarımızın, dijital kanallarımızın ve mobil satış gücümüzün 
birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalıştığı bir model üzerinden müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Eski Köye Yeni Âdet anlayışımızla herkesin, her zaman, her yerde finansal çözüme ulaşmasını 
mümkün kılmak için iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.  

Bu iş birliklerimiz sayesinde müşterilerimiz kendi tercih ettikleri bir kanalda bir işleme başlayıp 
başka bir kanalda süreci tamamlayabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin ev ve dekorasyon 
perakendeciliğindeki lider markası Mudo Concept ile hayata geçirdiğimiz iş ortaklığı nedeniyle 
büyük mutluluk duyuyoruz. Mudo Concept mağazalarında yaşam alanlarının her köşesi için 



  

 

yapacakları mobilya, dekoratif aksesuar, ev tekstili, mutfak ve banyo alışverişleri sırasında 
anında finansal çözüme ihtiyaç duyan tüketicilere ING Bank güvencesiyle maddi koşullarını 
zorlamadan, uygun ödeme koşulları ile ihtiyaç kredisi sağlıyoruz.” 

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mudo Concept Genel Müdürü Tarkan Özkan şunları 
söyledi:  

“Mudo Concept olarak ilk günden bu yana “Ev ve Yaşam İçin Her Şey” mottosu ile 
müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacındayız. ING Bank ile 
gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığının perakende sektörüne yepyeni bir soluk getireceği 
düşüncesindeyiz. Amacımız müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, alışveriş keyfini 
artırmak. Tıpkı Mudo Concept gibi yenilikçi bir anlayış ile müşteri memnuniyeti için çalışan ING 
Bank ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, önümüzdeki aylarda farklı lokasyonlardaki 
mağazalarımıza da yayılarak devam edecek. Tüm Mudo Concept müşterilerimizi, cazip ödeme 
koşullarıyla ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” 

ING Kredi Noktası’ndan anında krediye nasıl başvurulur? 

Mudo Concept mağazalarında kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüketicilerin başvuru 
yapmak için TC kimlik numaralarını ve ING Kredi Noktası’ndan alacakları “isimsiz debit kartları” 
üzerinde yer alan başvuru kodunu aralarında bir boşluk bırakarak 2229’a mesaj göndermeleri 
yeterli. Ön onayını alan ING Bank müşterisi birkaç dakika içerisinde çağrı merkezi tarafından 
aranıyor ve kredi için gerekli bilgiler temin ediliyor. Ardından nihai onayını alan müşterinin 
kredi girişi Mudo Concept çalışanları tarafından kasada gerçekleştiriliyor.   

 

 

ING Grubu Hakkında 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 
şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, 
tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini 
taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların 
eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası 
Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin 
finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. 
Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket 
etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da 
tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri 
faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 
büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. 
Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal 
çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı 
bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine 
yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını 
yürütmektedir. Program ikinci yılında 9 ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 

Mudo Hakkında 

Kurucuları Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerinin ilk hecelerinden esinlenerek oluşturulan Mudo; 1964 yılında Fitaş 
Pasajı’nda 12 metrekarelik bir dükkân ile serüvenine başlamıştır. Bugün Mudo, 27 ilde, 123 mağazası, 100 bin metrekarelik 
satış alanı, 40 bin metrekarelik depo alanı ve 2.000'i aşkın çalışan sayısı ile Türk hazır giyim ve dekorasyon perakendeciliği 



  

 
sektörüne hizmet veren köklü bir markadır. Kuruluş yılından bu yana her zaman kalite ve farklılık prensipleri doğrultusunda 
ilerleyen Mudo, o yıllarda dünya modasını yansıtan ürünleri ile Türkiye'de özellikle gençler arasında moda anlayışının 
gelişmesine neden olmuş, yaptığı cesur girişimlerle de birçok hazır giyim markasının doğuşuna öncülük etmiştir. Mudo 
Collection, Mudo FTS64, Mudo Accessoires, Mudo Kids ve Mudo Concept markalarını bünyesinde bulunduran Mudo, hazır 
giyim ve dekorasyon sektöründe kaliteli ve ayrıcalıklı duruşu ile dikkat çekmektedir. 


