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 Restoran Rezervasyon Sistemi  

 
Kalamış Restoranın rezervasyon kayıtlarını tutmak amacıyla bir sistem geliştirilecektir. Sizden bu amaca uygun 

C kodu yazmanız beklenmektedir. Restorandaki ilk 5 masa sigara içilen bölüme ait, diğer 5 masa sigara 

içilmeyen bölüme aittir. 

 

1. Programınız aşağıdaki menüyü içermelidir. 

a. “Tüm masaları listelemek” için 1’e basın. 

b. “Sigara içilen bölümdeki masaları listelemek ve rezervasyon yapmak” için 2’ye basın. 

c. “Sigara içilmeyen bölümdeki masaları listelemek ve rezervasyon yapmak” için 3’e basın. 

d. “Menüden çıkmak” için 4’e basın. 

 

2. Kullanıcı 1 e basarsa restorandaki tüm masalar listelenecek, masaların dolu veya boş olduğu durumları da 

belirtilecektir. 

 

3. Eğer kullanıcı 2’ye basarsa, programınız sigara içilen bölümden bir masanın rezervasyonunu yapmalıdır.(1-

5. arası masalar listelenecek ve kullanıcı masaların boş veya dolu olup olmadığını görebilecek)  

 

4. Eğer kullanıcı 3’e basarsa sigara içilmeyen bölümün masalarından birinin rezervasyonu yapılmalıdır.(6-10.  

arası masalar listelenecek ve kullanıcı masaların boş veya dolu olup olmadığını görebilecek) 

 

5. Daha sonra program, müşterinin hangi bölümden ve kaç numaralı masaya rezervasyon yaptırdığını 

göstermelidir. 

 

6. Programınızda tek boyutlu bir dizi kullanınız. Dizi elemanlarının ilk değerlerini, masaların boş olduğunu 

göstermek için 0 yapınız. Bir masanın rezervasyonu yapıldığında ilgili dizi elemanını 1 yapınız. 

 

7. Program kesinlikle aynı masaya iki rezervasyon yapmamalı. Eğer sigara içilen bölüm dolduysa müşterinin 

sigara içilmeyen bölümden rezervasyon yapmak isteyip istemediğini sormalı(tam tersi durum içinde aynı 

işlemi yapmalı) . Eğer cevap evet ise uygun rezervasyon yapılmalı. Eğer hayırsa ― sigara içilmeyen/içilen 

bölümde yer olmadığı mesajını vermeli.  

 

8. Kullanıcı çıkış tuşuna basmadığı sürece yeni rezervasyonlar yapmasına imkan verilmelidir. Çıkış tuşuna 

basıldığında programdan çıkılmalıdır. 

Kurallar 
 
1. Ödevler en geç teslim tarihinde saat 24:00’ye kadar e-posta (cbu.odevgonder@gmail.com) ile 

gönderilecektir. E-posta formatı aşağıdaki gibi olacaktır: 

a. Konu (subject):” YZM 1101: Ödev2” 

b. Gövde (Body): Öğrenci İsmi: “……” 

Öğrenci No: “……..” 
2. Ödevin Code::Blocks ile oluşturulan proje klasörün tamamı (Proje dosyası, C kaynak kodu vs.) 

sıkıştırılarak yollanacaktır (.rar veya .zip)  

a. Proje dosyası Code::Blocks ile açılabilir, derlenebilir ve çalıştırılabilir olacaktır. 

b. Derlenemeyen proje değerlendirilmeyecektir. 

 


