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BURGAN BANK’A İÇ DENETİM ÖDÜLÜ

Burgan Bank, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından
düzenlenen "İç Denetim Farkındalık Ödülleri"nde
2 ödül birden kazandı…
İç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, bu alanda yatırım yapan kurumları,
akademisyenleri ve iç denetçileri desteklemek amacıyla TİDE (Türkiye İç Denetim
Enstitüsü) tarafından düzenlenen "İç Denetim Farkındalık Ödülleri" 28 Mayıs 2014
tarihinde BÜMED'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Burgan Bank, "TİDE İç Denetim Farkındalık Ödülleri"nde "Kurumsal Farkındalık"
kategorisinde 2 ödül birden aldı.
Burgan Bank’a ilk ödül, iç denetim kalite güvence değerlemesi sürecini, bağımsız denetim
firmasının ön değerlendirme raporuna göre başarıyla tamamlayarak, iç denetim
fonksiyonunu ve mesleğini uluslararası standartlarda gerçekleştirmesi ve bu konuda
ülkemizdeki öncü kuruluşlardan biri olması nedeniyle verildi.
İkinci ödül ise “The Institute of Internal Auditors – IIA” tarafından verilen, CIA (Certified
Internal Auditors), CISA (Certified Information Systems Auditors), CRMA (Certification in
Risk Management Assurance) ve CFE (Certified Fraud Examiner) gibi denetim mesleğinin
en prestijli uluslararası denetim sertifika sınavlarına yönelik eğitim ve seminerlere katılım
oranı ve bu sınavlarda gösterilen başarılar sonucu çalışanlarının eğitimine verdiği önem
nedeniyle Burgan Bank’a sunuldu.
Ödüller hakkında bilgi veren Burgan Bank İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Cihan Vural
“Bütün dünyada geçerliliği bulunan uluslararası iç denetim sertifikası olan CIA’ya sahip iç
denetçilerimizin oranı %36’ya, en az bir uluslararası denetim sertifikasına sahip iç denetçi
oranımız da %64’e yükselerek, Türkiye bankacılık sektörü açısından oldukça önemli bir
seviyeye ulaşmış bulunuyoruz” dedi.
Burgan Bank İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Cihan Vural, bu başarı neticesinde
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından Burgan Bank'a bundan sonra yayınlanacak
iç denetim raporlarında "Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına
Uygundur" ibaresini kullanma izni verildiğini de belirtti.
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BURGAN BANK HAKKINDA:
21 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’deki Eurobank Tekfen’in yüzde 99,26’sını satın alarak
Türkiye’de bankacılık faaliyetlerine başlayan Burgan Bank, bugün 20 şehirdeki 60 şubesiyle,
güçlü katma değer içeren ürün ve hizmetlerini Türk halkına sunmaktadır. “Kurumsal”,
“Ticari”, “İşletme”, “Bireysel” ve “Özel Bankacılık” iş kollarında hizmet sunan Banka, iştirakleri
“Burgan Leasing”, “Burgan Yatırım”, “Burgan Portföy” ile işbirliği içinde faaliyet
göstermektedir.
Burgan Bank Türkiye, merkezi Kuveyt’te bulunan ve MENA Bölgesi'nde (Orta Doğu ve
Kuzey Afrika), bankacılık alanında lider konumda olan "Burgan Bank Grubu"nun bir
iştirakidir. Türkiye’yi büyüyen bölgesel finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank
Grubu, güçlü sermayesini, yüksek likiditesini, uluslararası bilinirliğini ve bankacılık
deneyimini Türkiye’nin gücü ile birleştirerek sinerji yaratmayı sürdürmektedir.

