
 

 

 

 

Hüseyin Tunç’tan  

‘Katılım Bankacılığı’ kitabı… 
 

Albaraka Kurumsal Krediler Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Tunç’un ‘Katılım 

Bankacılığı – Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması’ başlıklı ikinci kitabı Nesil 

Yayınları tarafından yayımlandı. Sektörün içinden bir profesyonelin eseri olan kitap, 

faizsiz bankacılık sistemini teori ve uygulamalarıyla anlatarak, sektörde yaşanan 

sorunlara da çözüm yolları sunuyor. 

 

Faizsiz bankacılık üzerine bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışmalardan birinin sonucunda 

yayımlanan kitap, bu alanda yapılacak araştırmalar, mesleğin içinde yer alanlar, akademik 

çalışmalar ve konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler için bir başucu eseri özelliği taşıyor.  

 

Hüseyin Tunç kitabında katılım bankacılığını; faize yer vermeyen, ekonomik hayatın içinden 

çıkmış ve özünü gerek fon toplama gerekse fon kullanma yönüyle müşterilerle yürütülen 

ortaklık ve ticari faaliyetlerin oluşturduğu bir alt sistem olarak tanımlıyor. 

 

Hüseyin Tunç, kitabı yazma gerekçesini, “Katılım bankacılığının bireysel ve toplumsal fayda 

açısından iyi bir model olduğunu anlatmak istedim. Sistemin anlaşılması için gerekli olan 

toplumsal ve zihni atmosferden bahsettim. Çünkü bu sistemin bir bankanın ya da bir ülkedeki 

bankacılık sektörünün etkinliği olarak değil, bütün insanlığa ekonomik katkı yapacak ama 

aynı zamanda insani değerleri, adaleti, huzuru, toplumsal kardeşliği de göz önünde 

bulunduracak bir araç olarak tanınması gerekiyor. İnsan, madde ve mana bütünlüğüdür. Mana 

içermeyen bir maddenin kıymeti yoktur” şeklinde açıklıyor.  

 

Okuyucu, kitabı okuduktan sonra sistem hakkında daha sağlıklı analizler yapabilecek ve 

muhtemelen birçok önyargısından da kurtulmuş olacak. Kitabın ilk bölümünde faizsiz 

ekonomiyi genel hatlarıyla tanımaya ayrılırken günümüze hâkim olan ekonomik sistemin 

neden olduğu sorunlar üzerinde duruluyor. İkinci bölümde katılım bankacılığının felsefesi ve 

teorisi açıklanıyor. Üçüncü bölüm ise bu tarihsel süreç ve felsefenin ışığında katılım 

bankacılığının Türkiye uygulamalarına değiniyor. Son bölüm ise katılım bankacılığının 

bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmeleri içeriyor. Kitabın teması da bu şekilde, birinci 

bölümde ortaya konulan tarihsel gerçeklerin günümüz uygulamasıyla birleştirilerek durum 

tespiti yapılması ve sistemin geleceğine yön verilmesi üzerine yoğunlaşıyor. 
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Hüseyin Tunç, 1968 Kastamonu doğumludur. 1985 yılında Karabük Endüstri Meslek Lisesi’nden, 1989 yılında 

da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bankacılık 

mesleğine 1989 yılında Töbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1992 yılında T. Halk Bankası Kastamonu 

Şubesinde görev aldı. Aynı bankada şube şefliği ve şube amirliği görevlerinde bulundu. 1995 yılı başında T.Halk 

Bankası’ndan istifa ederek, Albaraka Türk Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 

yılında yeterlilik sınavını kazanarak Müfettişliğe terfi etti. 1998 ile 2004 yılları arasında Albaraka Türk’te Proje 

Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Adapazarı Şube Müdürlüğü, Bakırköy Şube Müdürlüğü, Bankacılık Hizmetleri 

Yönetmenliği, Kalite Yönetim Sistemi Temsilciliği, Kurumsal Bankacılık Yönetmenliği olmak üzere farklı 

alanlarda görev yaptı. Halen aynı bankanın Kurumsal Krediler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir unvanına da sahip olan Hüseyin Tunç, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirler Odası üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın Biz Aslında Neyiz isimli 

bir kitabı yine Nesil Yayınları tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. 

 

 


