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Bu k!tap, yıllar önces!nde basılması planlanan b!r k!tabın ürünüdür. B!rb!r!n! tek-
rarlayan PHP k!taplarının klas!k WAMP Server kurulumu !le ba"layan, sonrasında 
PHP programlama d!l!nde bulunan aynı konuların anlatıldı#ı yapısından uzak 
b!r mantıkta yazılmı"tır. Web teknoloj!ler!n!n önem!n!n arttı#ı ve talep gören b!r 
sektör hal!ne gelen programlama dünyası !çer!s!nde, kend!s!ne b!r d!l!m pasta 
ayırab!lme n!yet!nde olan yüz b!nlerce !nsan !ç!n, konu anlatımlarına ek olarak 
kopyala yapı"tır ve oku ö#ren mantı#ına dayalı b!r k!taba !ht!yaç oldu#unu dü-
"ündüm.  Buradan hareketle uygulama a#ırlıklı b!r k!tap yazmaya karar verd!m. 

K!tap genel anlamda 2 bölümden olu"maktadır. B!r!nc! bölüm PHP d!l!n!n anlatıldı#ı 
öneml! konuları !çermekted!r. Uygulama bazlı b!r anlatım olması !le b!rl!kte s!z 
okurlara okuması ve tak!b! daha bas!t b!r k!tap ortaya çıkması planlanmı"tır.

$k!nc! bölümde !se 4 sev!yeden olu"an uygulamalar bulunmaktadır. Bas!t, orta, 
!ler! sev!yelere ek olarak, hazır "ek!lde kend! projeler!n!zde kullanab!lmen!z 
!ç!n paket uygulamalar bulunmaktadır. $çer!s!nde PHP ve JavaScr!pt d!ller!ne, 
MySQL, Access, SQL!te ve PostgreSQL ver!tabanlarına, JQuery, GD, JSON ve 
GTK+ kütüphaneler!ne, AJAX teknoloj!s!ne, SQL, HTML, XML ve CSS d!ller!ne yer 
ver!len uygulamalar, öneml! kod bloklarının anlatıldı#ı b!r yapıda hazırlanmı"tır.

Öneml! d!pnotlar, NOT ve D!KKAT adı !le kullanıcıya ek b!lg!ler "ekl!nde ver!lm!"t!r.

Kullanıcıların k!taptan beklent!ler!, PHP programlama d!l!n! A’dan Z’ye ö#ren-
meler! "ekl!nde olmamalıdır. Bu k!tap !le ö#ren!len b!lg!ler, PHP programlama 
d!l! kullanarak b!r proje gel!"t!rmek !ç!n yeterl! b!lg! ve anlatım sev!yes!nded!r. 
Ancak PHP programlama d!l!n! tam anlamıyla ö#retmek amacıyla yazılmamı"tır. 

Uygulamalar !çer!s!nde bulunan tüm b!lg!ler, b!r!nc! bölüm olan PHP konu an-
latımları !çer!s!nde !"lenm!"t!r. Dolayısıyla bu k!tap b!r b!lg!sayar e"l!#!nde ba"ka 
ek b!r kayna#a gerek kalmaksızın yeterl! olacaktır.

S!ze tavs!yem, uygulamalara konu anlatımlarını okumadan geçmemen!z. Uygu-
lama a"amasına geld!#!n!zde !se k!tapta bulunan kodları kend! yerel b!lg!sayarı-
nızda yazarak çalı"tırıp, k!tapta bulunan ekran görüntüler!nde ver!len sonuçlara 
ula"maya çalı"manız, k!taptan maks!mum ver!m almanızı sa#layacaktır.
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