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"e;Bilisim Teknolojileri"e; konusunda yazdA gA m uc kitaptan sonra
asA l uzmanlA k alanA m olan veritabanlarA konusunda uzun yA
llar once yazmaya baslayA p bitiremedigim daha dogrusu basA
lmayan bu kitabA guncelleyerek yeniden yazmaya karar vermek
benim acA mdan yeni bir heyecan oldu.1980'lerde COBOL ile

baAYlayan ve 1990'da dBase ve Informix'le devam eden veritabanA
tecrbelerim, 1995 sonrasA MS-Access ve SQL Server yardA mA yla
geliAYtirdiAYim 100'e yakA n veritabanA uygulama programlarA
yla devam etti.1996'da Dallas'ta MCI Systemhouse'da FrontPage ve
Access 95'le veritabanA na dayalA Intranet web siteleri geliAYtiren
ilk kiAYilerden birisi ben oldum. 1999'da Movo Mediya'da ilk patan

web sitesi www.dating.com'unarkasA ndaki SQL Server
veritabanlarA nA tasarlayan ve yneten kiAYi de bendim.2000 yA lA

nda Aris Genesis Intermedia Inc'de web tabanlA muhasebe
programA nA n arkasA ndaki SQL Server veritabanA tasarA mcA
larA ndan biriside bendim. Byk alA AYveriAY merkezlerinde grlen

Kiosk'larA n SQL Server tabanlA ilk uygulamasA nA Los
Angeles'de kuran Genesis Intermedia Inc'deki tasarA mlarA yapan



kiAYilerden birisi de bendim. 2001'de Los Angeles'de SQL Server ve
ASP 3.0'la Citibank'ta kredi kartlarA yla ilgili projenin mimarlarA
ndan biriside bendim. KA sacasA VeritabanlarA nA n Web'de
kullanA lmasA nda ilk alA AYan ve tasarlayanlardan birisi

olduAYumu sylemeliyim.1995-2000 yA llarA arasA nda yaAYanan
ve dot com bom olarak bilinen metaforun iinde bir fiil alA AYan ve
yaratA cA larA ndan birisiydim.VeritabanlarA nA n Internet'e
baAYlanmasA iin geliAYtirilen ilk projelerinde uzun yA llar

Kalifornya, New York ve Colorado firmalarA nda alA AYtA m ve
danA AYmanlA k yaptA m. Bu tecrbelerim sA rasA nda

AYrendiAYim en nemli AYey; tek bir konuda uzman olmak
gerektiAYidir. Ben Ms-Access ve SQL Server veritabanlarA tasarA
mA nda uzmanlaAYtA m. Birok teklif olmasA na raAYmen Oracle,
DB2, Aproach, File Maker gibi veritabanlarA tasarA mlarA yla
ilgilenmedim nk her biri ayrA bir uzmanlA k isteyen veritabanA
yazA lA mlarA dA r. Bu aA dan zellikle BiliAYim sektrnde alA

AYanlara verebileceAYim en nemli tavsiye tek bir konuda hatta tek
bir programda uzmanlaAYmalarA dA r.Kitapta VeritabanlarA tasarA
mA nA Access ve SQL Server projeleri zerinden anlatmaya alA

AYtA m. University of Phoenix'de verdiAYim VeritabanlarA ve Veri
AmbarlarA ders notlarA m bu kitabA n omurgasA nA

oluAYturmaktadA r.VeritabanlarA yla ilgili kavramlarA , felsefesini,
tasarA mA nA ve birazda ynetimini detaylarA yla anlatmaya alA
AYtA m. Umut ediyorum ki yeni VeritabanA tasarA mcA larA ve
yneticilerine burada paylaAYtA AYA m enformasyon faydalA

olur.30 yA llA k BiliAYim Teknolojileri ve zellikle veritabanA alanA
ndaki tecrbelerimin biroAYunu bu kitapta okuyucularla

paylaAYmaya alA AYtA m.Daha nceki kitaplarA mda da vurguladA
AYA m gibi bu kitapta da ilkokul AYretmenim SayA n Azerare

zyaAYcA hanA mdan, en son Doktora tez danA AYmanA m SayA n
Prof. Dr. Len Rogers'a kadar yzlerce kiAYinin emeAYinin olduAYu
unutulmamalA dA r. 1984'ten beri Trkiye, ABD, Kanada ve A

ngiltere de alA AYtA AYA m veya danA AYmanlA AYA nA yaptA
AYA m onlarca firma ve mAYterilerimin katkA larA nA unutabilir
miyim? DiAYer kitaplarda olduAYu gibi bu kitabA n yazA lmasA
nda bana katlanan eAYim Meliha oruh'a ve oAYlum BuAYra'ya da

en baAYtan teAYekkr etmeliyim. Burada isim isim teAYekkr
edemediAYim ancak bu kitabA n yazA lmasA nda katkA larA olan
daha yzlerce kiAYi var, hepsine en iten dileklerimle teAYekkr
ediyorum.Elinizde tuttuAYunuz bu kitap 30 yA ldA r BiliAYim
Teknolojileri alanA nda yaptA AYA m AYretim, alA AYma ve

tecrbelerin veritabanlarA alanA nda kayA t altA na alA nmA AY bir
zetidir. Tabii ki kitabA n hatalarA ve eksikleri vardA r ve bunlar

tamamen bana aittir.Kita...
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