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ÖZET 
 

OTOMATİK DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ 

 
Bir çizelge, olası görevlerin veya eylemlerin gerçekleşeceği zamanların kronolojik bir 

listesi olarak düşünülebilir. Çizelge oluşturma işlemi karmaşık bir problem olarak 
gösterilmektedir ve üstel olarak büyüdüğünden polinom zamanda çözülememektedir. Son 
yıllarda gelişen teknolojiye rağmen birçok kurumda çizelgeler halen elle oluşturulmaktadır. Bu 
durum yüksek kalitede çizelge oluşturulamamasına, kaynakların verimli kullanılamamasına ve 
yüksek iş gücü maliyetine sebep olmaktadır. Ders çizelgeleme de çizelge çeşitlerinden biridir. 
Kurumdan kuruma farklılık gösterebilen, öğretim elemanları, idari personeller, öğrenciler ve 
yöneticilerin talepleri başta olmak üzere, fiziki kaynakların verimli kullanılması gibi çok çeşitli 
ihtiyaçlar ders çizelgeleme problemini karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmada, yapay arı 
kolonisi(YAK) algoritması, otomatik ders çizelgeleme problemi için özelleştirilmiş ve Mersin 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(MÜMF) ders çizelgesini oluşturmak üzere uygulanmıştır. 
2016-2017 eğitim öğretim yılında, 9 bölümde kayıtlı 2395 öğrenciden ve 289 dersten oluşan 
MÜMF ders kayıt bilgileri anonim olarak temin edilmiş ve veri seti olarak kullanılmıştır. 
Problemin karmaşıklığını azaltmak için MÜMF bölümlerinden her birinin ders çizelgesi yerel 
birer çözüm olarak kabul edilmiş, fakülte çizelgesi ise bu yerel çözümlerden oluşan bir genel 
çözüm olarak düşünülmüştür. Böylece problem çok amaçlı maliyet fonksiyonu optimizasyonuna 
dönüştürülmüştür. Yerel çözümlerin kullandığı bir yerel amaç fonksiyonu ve yerel uygunluk 
fonksiyonu tanımlanmıştır. Başarılı bir genel çözüme gidiş yolunun tüm yerel çözümlerin hep 
birlikte başarılı olduğu durumlardan geçtiği düşünülmüştür. Bu amaçla genel çözümün uygunluk 
fonksiyonu, yerel uygunluk değerlerinin ortalama kare hatası azaldıkça iyileşen bir fonksiyon 
olarak modellenmiştir. Bu dengeli iyileştirme sürecini yakalamak amacıyla YAK algoritmasının 
seçim stratejisine ve yerel arama stratejisine müdahale edilmiştir. Önerilen yeni yaklaşıma göre 
dengeli çözümler başarılı olan çözümlerdir ve arılar tarafından sık ziyaret edilmelidir. Ancak 
seçilen çözüm üzerinde yerel arama yapılırken, çözümün kendi içindeki dengesini artırmak için 
başarısız olan yerel çözümler daha sık ziyaret edilmeli ve iyileştirilmelidir. 

Önerilen YAK algoritması ve sıradan YAK algoritması MÜMF çizelgeleme problemine 
uygulanmış ve kıyaslanmıştır. Durdurma kriteri olarak iterasyon sayısı seçilmiş ve 1000 değeri 
verilmiştir. Algoritmalar eşit şartlarda 50’şer kez çalıştırılmış ve elde edilen deneysel veriler 
yorumlanmıştır. Deneysel sonuçlara göre, önerilen YAK algoritmasının, yüksek kaliteli çözümlere 
ulaşmada sıradan YAK algoritmasına göre yaklaşık %25 daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay arı kolonisi, çok amaçlı maliyet fonksiyonu, ortalama kare hata, ders 
çizelgeleme. 
 
Danışman: Prof. Dr. Zeki YETGİN, Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 
 

CUSTOMIZATION OF ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR AUTOMATIC COURSE 
SCHEDULING PROBLEM 

 
A schedule can be treated as a chronological list of occurrence of possible tasks or events. 

Scheduling is shown as a complex problem and cannot be solved in polynomial time because it 
grows exponentially. Despite of technological developments in recent years, schedules are still 
created by hand in many institutions. This results in low quality schedules as well as inefficient 
use of resources and high labor costs. Course scheduling is also a special type of scheduling 
problem. A wide range of needs, particularly the demands of lecturers, administrative staff, 
students and administrators, which may vary from institution to institution and also efficient use 
of physical resources complicate the problem of course scheduling. In this study, the artificial bee 
colony(ABC) algorithm was customized for the automated course scheduling problem and 
applied to generate course schedule of Faculty of Engineering(MUFE) in Mersin University. In 
2016-2017 academic year, an anonymous MUFE course registration dataset consisting of 2395 
students enrolled in 9 departments and 289 courses was used in this study for scheduling. In 
order to reduce the complexity of the problem, the course schedule of each of the MUFE 
departments was considered as a local solution, while the faculty schedule was considered as a 
general solution consisting of these local solutions. In this way the problem has been transformed 
into multi-purpose cost function optimization. A local objective function and a local fitness 
function are defined to be used in local solutions. It has been thought that the way to a successful 
general solution goes through situations where all local solutions succeed all together. For this 
purpose, fitness function of the global solution is modelled as a function that improves as the 
mean squared error of the local fitness function decreases. In order to achieve this balanced 
improvement process, the ABC algorithm's election strategy and local search strategy have been 
interfered. According to the proposed new approach, balanced solutions are the better ones and 
must be visited frequently by bees. However, during local search process on the chosen solution, 
worse solutions should be visited more frequently and improved in order to increase the balance 
of the solution in itself. 

Suggested modified ABC and standard ABC algorithms are applied on the same MUFE 
course scheduling problem and the results were compared. The number of iterations is used as 
the stop criterion and a value of 1000 is given. Algorithms were run 50 times in equal conditions 
and experimental data were interpreted. According to experimental results, the proposed ABC 
algorithm was observed to be about 25% more successful in achieving high quality solutions than 
the standard ABC algorithm. 
 
Keywords: Artificial bee colony, multi-objective cost function, mean-square-error, course 
scheduling. 
 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Zeki YETGİN, Department of Computer Engineering, University of 
Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Günlük hayatta karşılaştığımız pek çok problem, kaynakları daha iyi yönetmek ve 

performans değerlerini istenen seviyede tutmakla ilgilidir ki bu da planlama ve çizelgeleme 

problem çifti olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeye göre çizelgeleme, belirli bir zaman dilimine, 

belirli olayların, görevlerin veya eylemlerin, belirli şartlar gözetilerek, kronolojik olarak en uygun 

şekilde yerleştirilmesi işlemidir. Sağlık alanında ameliyathane çizelgelemesi, ulaşım yollarının en 

iyilenmesi, hava yolu ulaşımında uçuşların planlanması ya da sanayi alanındaki kaynak 

planlaması bu problemlere örnek verilebilir. Benzer problem eğitim alanında da karşımıza 

çıkmaktadır. Üniversiteler için ders programı hazırlama işlemi en bilinen çizelgeleme 

çeşitlerinden biridir ve zor bir kombinasyon problemi olarak gösterilmektedir. Üniversitelerde 

ders çizelgeleri genellikle idari personeller tarafından el ile hazırlanmaktadır. Bu da iş gücü ve 

zaman maliyeti oluşturduğu gibi, problemin karmaşıklığından ötürü kaynakların verimli 

kullanımından feragat edilmesine sebep olabilmektedir. Üniversitelerde ders çizelgeleme süreci 

iki temel etkenden dolayı karmaşıklaşmaktadır. Bunlardan ilki, öğrenci sayısı ve bölüm sayısı 

arttıkça, problemin üstel olarak büyümesidir. Bu üstel büyüme kombinasyon probleminin 

doğasından kaynaklanmaktadır. Bu tür problemler klasik matematiksel formüller ile 

çözülemediğinden, çizelgeleme, polinom zamanda çözülemeyen, NP-C şeklinde sınıflandırılan bir 

kombinasyon problemi türü olarak gösterilmektedir. İkinci etken ise, kısıtların farklılıkları ile 

ilgilidir. Eğitim sistemleri ülkeden ülkeye, hatta üniversiteden üniversiteye farklılık 

gösterebilmektedir. Farklılıklar bununla da kalmamakta, her kurumda, verilen eğitim sistemi, 

eğitimin bir düzeyinden diğerine değişebilmektedir. Örneğin Tıp Fakültelerinde verilen eğitim 

sistemi ile Mimarlık Fakültelerinde verilen eğitim sistemi veya ön lisans programlarında verilen 

eğitim sistemi ile lisans programlarında verilen eğitim sistemi farklıdır. Sonuç olarak, çizelgeleme 

sürecinin nasıl karakterize edileceği konusunda farklı görüşler ortaya çıkmakta, farklı ihtiyaçların 

giderilmesi gerekmekte, tatmin edilmesi gereken kısıtların sayısı ve türleri değişkenlik 

göstermektedir. Basit bir ders çizelgeleme problemi, bölümlere, eğitmenlere ve dersliklere ilişkin 

kısıtlar altında, derslerin çatışmasız bir şekilde hafta içinde uygun zaman dilimlerine 

yerleştirilmesini gerektirir. Bununla birlikte, geçerli bir çizelgeleme, pratikten kaynaklı 

sebeplerle birçok kısıtı yerine getirmek zorundadır. Birçok bölüm tarafından paylaşılan öğretim 

elemanları, derslikler gibi ortak kaynakların verimli kullanılması ihtiyacı buna örnek 

gösterilebilir. Çizelge çatışma içermemeli, kompakt olmalı ve derslerin yayılma ve sıralama ile 

ilgili çeşitli kısıtlamalarını yerine getirilmelidir. Öğretim elemanlarının akademik ve idari 

faaliyetleri ile derslik kapasiteleri ve ekipman gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Bütün bu 

faktörler çizelgeleme işlemini tipik olarak geniş ölçeli bir problem haline dönüştürmektedir. 
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Ders çizelgeleme problemi bir çok araştırmacı tarafından çeşitli optimizasyon önermeleri 

ile ele alınmıştır. Literatürdeki çalışmalar, genel olarak çözümlerin ne kadar iyi olduğunu 

değerlendiren amaç fonksiyonların, problemin tanımladığı kısıtlara özgü olarak geliştirilmesi 

yönündedir. Örneğin, aynı güne yerleştirilecek ders sayısında bir kısıtlama olup olmadığı, aynı 

dersin pratik ve teori saatlerinin bir güne yerleştirilmesine müsaade edilip edilmeyeceği, 

derslerin teori ve pratik birlikte blok şeklinde işlenmesine izin verilip verilmeyeceği, vb. birçok 

yönetimsel kısıtlar, amaç fonksiyonun tanımını etkileyecektir. Bu sebeplerle, literatürdeki 

çalışmalar ders çizelgeleme problemi için standart bir amaç fonksiyonu geliştirilmesinden ziyade, 

daha çok pratik kısıtlarla şekillenen problemin çözümüne yönelik olarak bir ya da daha fazla 

yöntemin uygulanması ve kıyaslanması şeklinde görülmektedir. Literatür incelendiğinde, son 

zamanlarda popüler olan YAK algoritmasının bu problemin çözümünde başarılı sonuçlar ürettiği 

gözlenmektedir. Bu tez çalışmasında YAK algoritmasının, ders çizelgeleme problemine özgü 

özelleştiği yeni bir versiyonunun daha iyi sonuçlar üreteceği düşünülmüştür. 

YAK algoritması, 2005 yılında Karaboğa tarafından ortaya atılan, doğadan ilham alan, 

popülasyon tabanlı meta-sezgisel bir algoritmadır ve değişik problemler için bir çok versiyonu 

geliştirilmiştir[1–3]. Tüm popülasyona dayalı algoritmaların ortak özelliği, olası çözümlerden 

oluşan nüfusun oluşturulması ve nüfusun daha iyi çözüm uzayına doğru taşınmasıdır. Taşınma 

yönü, mevcut çözümler etrafında yerel arama yapılarak yeni olası çözümlerin bulunması ve daha 

başarılı olası çözümlerin takip edilmesi ile belirlenir. Optimum çözüme ulaşma, iyi bir yerel arama 

yaklaşımı ve bulunan olası çözümlerin başarısının doğru ölçülmesi, diğer deyişle amaç 

fonksiyonun doğru tanımlanması ile mümkün olmaktadır. Ders çizelgeleme problemi üzerinden 

gidilirse, sıradan YAK algoritması yaklaşımına göre, Mühendislik Fakültesinde oluşturulan bir 

ders çizelgesi bir çözümdür ve bu çözüm ne kadar iyi ise o kadar fazla sayıda arı bu çözüm 

etrafında yerel iyileştirmeler yapacaktır. Fakat yerel arama sürecinde, arılar bölümler arasında 

geçiş yapabileceği için, bölüm çizelgelerinin başarı düzeyleri arasındaki fark kontrollü değildir. 

Yani, sıradan YAK algoritması yaklaşımına göre bir yerel iyileştirme, amaç fonksiyonun değerini 

iyiye götürmesine rağmen, iyi bir çizelgesi olan bölümü daha iyiye, ya da kötü olanı daha kötüye 

götürebilmekte ve böylece tüm bölümlerin eş zamanlı olarak iyi bir çizelgeye sahip olması 

hedefinden uzaklaşılabilmektedir. 

Önerilen yaklaşıma göre, Mühendislik Fakültesinde, her bölümün haftalık ders planı, bir 

yerel çözüm kabul edilerek, bir çözümün(fakülte ders çizelgesinin) bir grup yerel çözümden 

(bölümlerin çizelgelerinden) oluştuğu düşünülmüştür. İyi görünen fakülte ders çizelgelerinde, 

haftalık ders çizelgesi kötü olan bölümlere (kötü yerel çözümlere) daha çok arı gönderilmesi 

sağlanmış ve arıların yerel arama sürecinde bölümler arası seyahati kısıtlanmıştır. Ayrıca, 

bölümlerin eş zamanlı olarak iyi ders çizelgelerine sahip olabilmesinin önünü açmak için 

uygunluk fonksiyonu, bölümlerin (yerel çözümlerin) başarı düzeylerinin ortalama kare hatası ile 
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ters orantılı olarak düşünülmüştür. Böylece evrensel çözümün, yerel çözümler ne kadar iyiyse o 

kadar iyi, yerel çözümlerin başarı düzeyleri birbirine ne kadar yakınsa yine o kadar iyi olduğu bir 

yaklaşım benimsenmiştir. 

Bu çalışmada, genel olarak çok amaçlı problemlerin optimizasyonu için YAK 

algoritmasının yerel arama yeteneği iyileştirilmiş ve bu yaklaşım geniş ölçekli ders çizelgeleme 

problemine uygulanmıştır. Çok amaçlı problemlerin çözümünde her bir amacın başarılması yerel 

bir çözüm olarak dikkate alınmış ve böylece bir çözümün bir grup yerel çözümden oluştuğu 

varsayılmıştır. Her bir yerel çözümün başarısını ölçen yerel amaç fonksiyonlarıyla, problem çok 

amaçlı maliyet fonksiyonunun optimizasyonuna dönüştürülmüştür. Amaç, yerel çözümlerin eş 

zamanlı olarak başarılı olduğu evrensel durumu yakalamaktır. Arıların çözümleri iyileştirme 

sürecine müdahale edilerek, iyi çözümlerin kötü yerel çözümlerine daha çok arı gönderilmesi 

yoluyla arıların yerel arama yetenekleri arttırılmıştır. Ayrıca, çözümleri değerlendiren uygunluk 

fonksiyonu, yerel amaçların, ortalama kare hatasıyla ters orantılı olarak tanımlanmış ve yerel 

çözümlerin başarı düzeyleri arasındaki fark minimize edilmiştir. Başka bir deyişle, genel 

uygunluk fonksiyonu, yerel uygunluk değerlerinin ortalama kare hatası azaldıkça iyileşen bir 

fonksiyon olarak modellenmiş ve arıların, yerel uygunluk değeri düşük olan bölümü daha çok 

ziyaret ettiği bir yaklaşım benimsenmiştir. Böylece çözüm uzayında, yerel çözümlerin eş zamanlı 

olarak iyi olduğu çözümlere yollar açılmıştır. Deneysel sonuçlar bu yaklaşımın, sıradan yaklaşıma 

göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. 

Bu tez çalışması şu şekilde organize edilmiştir: (1) ikinci bölüm, literatürde yapılan 

benzer çalışmaları sunmaktadır, (2) üçüncü bölüm, problemin tanımı, modellenmesi, problemin 

çözümünde kullanılan materyalleri, sıradan YAK algoritmasını ve önerilen yaklaşımı 

sunmaktadır, (3) dördüncü bölüm deneysel sonuçları kıyaslamalı olarak göstermekte ve ortaya 

çıkan bulgular değerlendirilmektedir, (4) beşinci bölüm bu tez çalışmasından elde edilen 

sonuçları ve geleceğe dair önerileri içermektedir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Çizelgeleme Problemi 

Ders çizelgeleme problemi ile ilgili yapılan araştırmalar çok eskilere dayanmaktadır. 

Problemin çözümü konusunda zaman içerisinde ilerleme sağlansa da, çizelgeleme özellikle 

pratikten kaynaklanan sebeplerle genelleştirilmesi zor bir problemdir. Problemle ilgili çok farklı 

yaklaşımlar sunulmuş, sunulan yaklaşımlar çok farklı veri setlerinde test edilmiş ve 

geliştirilmiştir. Genel olarak bu çalışmaları şöyle gruplandırabiliriz: (1) Yöneylem Araştırması 

Temelli Yaklaşımlar (Grafik Renklendirme, Matematiksel Programlama, Koşul Tatmin, Ağ Tabanlı 

Modelleme ve Çok Amaçlı/Kriterli Modelleme), (2) Meta Sezgisel Yaklaşımlar (Durum Tabanlı 

Çıkarsama, Popülasyon Tabanlı Yaklaşımlar, Tek Çözüm Tabanlı Yaklaşımlar), (3) Yeni Zeki 

Yaklaşımlar (Hibrit Yaklaşımlar, Yapay Zekâ Tabanlı Yaklaşımlar, Bulanık Mantık Teorisi Tabanlı 

Yaklaşımlar, Kümeleme Algoritmaları Tabanlı Yaklaşımlar, Dağıtık Çoklu Ajan Tabanlı Sistem 

Yaklaşımları). 

 

2.1.1. Yöneylem Araştırması Tabanlı Teknikler 

 

Çizelgeleme probleminin çözümüne uygulanan yöneylem araştırması tabanlı çalışmalar: 

(1) grafik renklendirme, (2) matematiksel programlama, (3) kısıt programlama, (4) ağ modelleri 

ve (5) çok kriterli/çok amaçlı modelleme yöntemleri olarak gruplandırılabilir. Araştırmacılar bu 

yaklaşımların çizelgeleme problemlerine uygulanabilir olduğunu göstermişlerdir. Bu 

yaklaşımlar, genel olarak yüksek zaman karmaşıklığı sebebiyle güçlü donanımsal altyapılara 

gereksinim duymaktadırlar. Orta ölçekli problemlerde iyi sonuçların elde edilebildiği bu 

yöntemlerin, üniversiteler gibi büyük boyutlu ders çizelgelemelerine uygulandığı da 

görülmektedir. 

 

2.1.1.1. Grafik Renklendirme Teorisi 

 

1960’lı yıllarda yapılan ilk çalışmalarda çizelgeleme öğretim elemanları, derslikler ve 

zaman dilimleri ile ilgili kısıtlar altında, grafik renklendirme problemine uyarlanmış[4, 5], fakat 

yeterince başarılı olamamıştır. İlerleyen yıllarda yapılan bir çalışmada çizelgeleme problemi, 

yönsüz bir grafik kullanılarak, grafik renklendirme yöntemi ile yeniden tanıtılmıştır[6]. Grafik 

renklendirme teorisine dayalı zaman çizelgesi modelinde, olaylar, kısıtlamalar (tercihen zor 

kısıtlamalar) ve zaman dilimleri Şekil 2.1.’de gösterildiği gibi, sırasıyla düğümler, kenarlar ve 

renkler olarak kabul edilmiştir. Renkli düğümler, çizelgedeki slot sayısına eşittir. Böylece bu 

renklendirme kullanılarak olaylar belirli bir zaman dilimi içerisinde yerleştirilebilir. Burada 
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amaç, bitişik köşe noktalarının (düğümlerin) aynı renge sahip olmadığı belirli bir renk sayısını 

kullanarak grafiği renklendirmektir. Yaklaşıma göre iki bitişik düğüm aynı renklere sahipse, 

çakışma meydana gelmiş demektir. Sonuç çizelgesinin bir çakışması olmamalı ve en az sayıda 

renkle renklendirilmelidir. Kromatik sayı, grafiğin düğümlerini ve kenarlarını renklendirmek için 

gerekli olan en az sayıda renk değerini taşır. S. M. Selim bu sayıyı en aza indirebilmek için ayrılmış 

grafik köşeleri fikri ortaya koymuş ve uygulamıştır [7]. H. Razak ve arkadaşları, yaptıkları 

çalışmada, iki parçalı grafiğin kenarlarının renklendirilmesi yöntemini, ceza sayısının azaltılması 

ve manuel zaman çizelgelerine göre yüksek kalitede çizelgeler oluşturulması amacıyla 

önermişlerdir [8]. Sırasıyla köşe ve kenarların ortak dersleri ve öğrencileri temsil ettiği diğer bir 

çalışmada [9] grafik renklendirme metodu kullanılarak çizelgeleme gerçekleştirilmiştir. 

Renklendirme işlemi için hibrit bir yaklaşım da öne sürülmüş ve genetik renklendirme metodu 

kullanılmıştır[10]. Bu yöntem, bir grafiğin renklendirilmesi için gerekli olan en az sayıda renk 

bulmanın maliyetini düşürmüştür. 

 

 

Şekil 2.1. Grafik renklendirme yönteminin çizelgeleme problemine uygulanması[6]. 

 

Grafik renklendirme teorisi, düşük ölçekli problemlere uygulanmış ve başarılı sonuçlar 

alınmış olmasına karşın, NP-C tipi problemlerde düğümleri renklendirmek için yeterli sayıda 

renk bulmanın maliyeti yüksek olduğundan iyi performans sergilememiştir. Bu yüzden grafik 

renklendirme teorisinin çeşitli sezgisel yaklaşımlarla birleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve 

araştırmacılar tarafından uygulandığı görüşmüştür [11]. 

 

2.1.1.2. Matematiksel Programlama 

 

Matematiksel programlama bir en iyileme tekniğidir ve yapılan çalışmalarda çoğunlukla, 

kendi uzantıları olan tamsayı programlama ve doğrusal programlama teknikleri kullanılmıştır. 

Eğer bir optimizasyon modeli, sürekli değişkenlere ve tek bir doğrusal amaç fonksiyonuna 
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sahipse ve tüm kısıtlamaları doğrusal eşitlik veya eşitsizliklerden oluşuyorsa doğrusal 

programlamaya uygun olarak modellenebilir. Doğrusal programlama, birçok uygun alternatif 

arasından belirlenmiş bir hedefe uyan, optimum çözümü bulacak aktivitelerin planlanmasını 

içerir. Tam sayılı programlama tekniği ise doğrusal programlamanın bir uzantısıdır ve doğrusal 

programlamada meydana gelebilecek gerçekçi olmayan sonuçları ortadan kaldırmayı amaçlar. 

Bazı doğrusal programlama modellerinde sonuçların tamsayı çıkmaması ortaya konulan 

çözümün gerçek hayattaki problemlere uygunluğunu bozmaktadır. Örneğin bir üretim 

probleminde masa ve sandalye üretimi yapılacaksa sonuçların kesirli çıkması gerçekçi değildir. 

Sonuçların tamsayıya yuvarlatılması bazı kısıtları bozabileceği için geçerli bir çözüm 

olmamaktadır. Tamsayı programlama tekniği, kısıtları bozmadan sonucun tamsayı olmasını 

sağlamaktadır. Bir doğrusal programlama problemi çözüldüğünde optimum bir tamsayı çözüm 

bulunmuşsa sorun yoktur. Ancak sonuçların tamsayı çıkmaması durumunda ve çözümün tam 

sayılı olması isteniyorsa probleme yeni bir kısıt ekleyerek işleme devam etmek mümkündür.  

Tamsayı programlama ve doğrusal programlama yöntemlerinin ilk uygulamaları, Andrew 

[12], Akkoyunlu [13], Harwood ve Lawless [14], Breslaw [15], Shih ve Sullivan [16], Tripathy [17] 

tarafından yapılmıştır. 

Akkoyunlu çalışmasında üniversiteler için ders çizelgeleme problemini çözmeye 

çalışılmış ancak üniversitenin bir kısmı için derslik kapasitelerinin kontrolünü göz ardı etmek 

durumunda kalmıştır. Harwood ve Lawless, öğretim elemanlarının tercihlerinin gözetildiği, amaç 

ve karışık tam sayılı programlama metotlarından oluşan hibrit bir doğrusal programlama modeli 

sunmuşlardır. Sullivan, ders ve zaman kısıtlarının tatmin edilmesini amaçlayan ve iki aşamalı 

olarak tasarlanan tam sayılı bir programlama modeli sunmuştur. Tripathy ise lagrange 

gevşetmesi tekniği kullanılarak problemi çözümlemeye çalışılmıştır. 

Dimopoulou, tamsayı/doğrusal programlama formülasyonunu, derslerin 

gruplandırılması ve zaman slotlarının gruplandırılması olmak üzere iki farklı gruplama 

kavramına dayandırmıştır[18]. Ders grupları, aynı dersi alan öğrencileri, diğer bir deyişle 

bölümleri temsil etmektedir. Aynı bölüm öğrencileri aynı dersleri aldıklarından, aynı zaman 

dilimine yerleştirilmeleri gerekliliği dikkate alınmıştır. Bu tez kapsamında da bu yaklaşımdan 

yararlanılmıştır. Bölüm 3.3.’de yaklaşımın probleme göre modellenmesi detaylı olarak 

anlatılacaktır. Zaman periyotları ise ikişer saatlik bloklar halinde düşünülmüş, saat sayısı fazla 

olan gruplar ikişer saatlik parçalara ayrılmıştır. Bu zaman dilimlerine bölümlerin atanması 

suretiyle çizelge hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Aubin, büyük ölçekli çizelgeleme problemleriyle başa çıkmak için daha genel bir prosedür 

içeren sezgisel bir yaklaşım önermiştir[19]. Çizelgeleme problemini, alt problemlere ayırmış ve 

problemin genel çözümü yeterince iyileştirilene kadar, alt problemlere eşzamanlı olarak 

algoritmasını uygulamıştır. Bu tez kapsamında da çizelge alt gruplara ayrılmış ancak genel ve 
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yerel çözümler paralel olarak iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bölüm 3.5.’de önerilen yaklaşım detaylı 

olarak anlatılacaktır. Araştırmacılar benzer gruplandırma metotları ile problemi çözmeye 

çalışsalar da[20–22], genel olarak veri kümesinin büyüklüğü üniversitelerdeki çizelgeleme 

probleminin tamsayı/doğrusal programlama metodu ile çözümünde olumsuz etki göstermiş ve 

bu yöntemin uygulanması ile en uygun çözümün elde edilmesinin zor olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

yöntem çoğunlukla diğer yaklaşımlarla hibrit halinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 

kısıtlamaların analizini kolaylaştıran bu yöntemde, bazı yapıcı buluşsal yöntemler de 

kullanılabilmektedir [11]. 

80’li yılların başına kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, birçok uygulamada 

matematiksel programlama tekniğinden yararlanıldığı görülmektedir. Önerilen yaklaşımların 

çoğunda derslik kapasitesi ve özellikleri göz ardı edilmiştir. Sonraki yıllarda sunulan bir 

çalışmada [23], problem sırasıyla; derslerin zaman slotlarına ve dersliklere atandığı iki safhadan 

oluşan bir atama problemi olarak incelenmiştir. Dinke bir adım daha ileriye giderek ağ temelli 

karar destek sisteminin kullanıldığı, fakülte, derslik boyutlarını, zaman dilimi ve dersleri dikkate 

alan hibrit bir yöntem önermiştir [24]. Çalışmada Texas A&M Üniversitesinde yapılan örnek bir 

uygulamaya da yer verilmiştir. United Arab Emirates Üniversitesinde uygulanan ve verimli ders 

çizelgelerinin elde edilmesinde başarı sağlayan diğer bir çalışmada, çok amaçlı bir tam sayılı 

programlama modeli önerilmiştir [25]. 

 

2.1.1.3. Diğer Yöneylem Tabanlı Yaklaşımlar 

 

Literatürde çizelgeleme problemine uygulanan başka yaklaşımlar da sunulmuştur. 

Bunlardan biri olan kısıt tatmin tabanlı yöntemler, kısıtlamaların çözüm uzayı üzerinde bir 

sınırlama olarak tanımlanabileceği hesaplama tabanlı sistemlerdir. Bu yöntemin amacı, önceden 

tanımlanmış kısıtlamaların tümünü girdi olarak alıp, bu kısıtları tatmin edecek bir dizi tutarlı 

değer bulmaktır. Problem, üç değişken alan bir fonksiyon olarak CSP = (X, D, C) şeklinde formülize 

edilir. X sonlu sayıdaki problem değişkenlerini temsil eder. D olası bütün değerleri (tüm zaman 

slotlarını) temsil eder. C ise kısıtları temsil eder. Kısıtlar, problem değişkenlerinin alt kümesidir. 

Kısıt memnuniyet probleminde amaç, tüm kısıtları sağlayan değişkenlerin değerlerinin 

bulunması iken problemin optimizasyon yaklaşımında ise amaç; kısıtların sağlanmasının yanında 

amaç fonksiyonunu eniyileyen değerlerin bulunmasıdır. Kısıt memnuniyet programlamada; 

mevcut kısıtlara bağlı olarak değişkenlerin alabileceği değerler için yeni kısıtlar üreten bir kısıt 

üretimi mekanizması söz konusudur. Bu mekanizma iki değişkenin aynı anda alabileceği 

değerleri sınırlamaktadır. Yaklaşımın bu özelliği ile değişkenlere değerleri atanırken, arama uzayı 

da küçültülmektedir. Bu durum, ders sayılarının çok fazla olduğu, dolayısıyla çözüm uzayının çok 
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geniş olduğu problemlerin çözümünde kolaylıklar sağlamaktadır. Böylece bu yöntem ders 

çizelgeleme problemlerinin çözümü için olumlu etkiler yaratmaktadır. 

Literatürde, kısıt programlama yönteminin uygulandığı çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır[26–31]. Deris ve arkadaşları, genetik algoritmayı kısıtlama temelli, nesne 

yönelimli yaklaşımda akıl yürütmeyle birleştirmişler ve ders çizelgeleme problemine olası ve en 

uygun çözüm önerilerini sunmuşlardır [28, 32]. 

Ağ tabanlı yaklaşımlar problemin bir ağ modeline dönüştürülerek çözülmeye çalışıldığı 

yöneylem tabanlı yaklaşımlardan biridir. Ağ tabanlı modellemenin çizelgeleme problemine 

uygulanma sayısı diğer yöntemlere göre daha azdır. Dinkel matematiksel programlama ile 

birlikte kullanılan ağ tabanlı bir karar destek sistemi önermiştir [24]. Önerilen sistem Texas A&M 

Üniversitesinde yapılan bir çalışmada test edilmiştir. Dyer ve Mulvey’de benzer şekilde ağ tabanlı 

yaklaşımlarla çizelgeleme problemini ele almıştır [33, 34].  

Problemin çözümünde kullanılan bir diğer teknik ise çok kriterli/amaçlı modellemedir. 

Çizelgeleme probleminde çok sayıdaki amaç, eş zamanlı olarak başarılmaya çalışılır. Bu amaçlar 

genellikle birbirleri ile çelişen özelliktedirler ve bu durum problemi karmaşıklaştırır. Bu sorunun 

üstesinden gelebilmek için bazı araştırmacılar çalışmalarında hedef programlama tekniğine 

başvurmuş, tespit edilen amaçların başarılmasında sapma miktarlarını olabildiğince azaltmaya 

çalışmışlardır [35–37]. Amaçları ağırlıklandırmışlar ve kabul edilebilir sapma miktarlarını buna 

göre belirlemişlerdir. Ağırlıklandırma, problemin çözümünde izlenecek olan stratejiye göre 

belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar öğrenci merkezli bir strateji ile öğrencilerin tüm istek ve 

taleplerini yerine getirmeyi hedeflemişlerdir. Bunu sağlamak için bir aynı dönem öğrencilerinin 

aynı günde sorumlu olduğu herhangi iki ders arasındaki boş zamanı en aza indirmeyi 

hedeflemeleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bazıları ise öğretim elemanlarının, idarecilerin ve 

öğrencilerin talepleri arasında denge kurmaya çalışmışlardır. Öğretim elemanlarına ait 

derslerinin kişiye özel olarak haftanın belirli günlerine atanması buna örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.1.2. Metasezgisel Yaklaşımlar 

 

Çizelgeleme problemi kısıt ve değişken sayılarına bağlı üstel bir büyüme hızı olan 

karmaşık bir problemdir. Bu yüzden polinom zamanda en iyi çözüme ulaşmak zordur ve en iyi 

çözüme ulaşma garantisi verilememektedir. Bu durum araştırmacıları farklı çözümler aramaya 

yöneltmiş ve özellikle 1986 sonrası dönemde metasezgisel yöntemlere de başvurulmuştur. 

Metasezgisel yöntemlerde, çözüm uzayında olasılık temelli ancak kontrollü ve bilinçli bir 

mantıkla arama gerçekleştirilmektedir. Her adımda oluşturulan çözüm kümesinden yola 

çıkılarak yeni çözümler üretilmektedir. Böylece arama uzayının en iyiye yakın olan noktalarında 
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aramalar yapılarak ve yerel optimum noktalarının seçiliminden kaçınılarak en uygun çözüme 

ulaşılmaya çalışılmaktadır. Metasezgisel yöntemlerin ana karakterleri şu şekilde ifade edilebilir: 

 Arama işlemine yön veren metotlardır. 

 Amaç, arama uzayını etkili bir şekilde keşfederek en iyi veya en iyiye yakın 

sonuçları bulmaktır. 

 Yerel arama tekniklerinden, karmaşık öğrenme işlemlerine kadar yayılım 

gösteren yapıdalardır. 

 Yaklaşık bir çözüm sunarlar, genelde belirleyici olmayan yöntemlerdir. 

 Belirli bir probleme özgü değillerdir. 

Metasezgisel algoritmaları doğadan esinlenip esinlenmemesi, popülasyon tabanlı olup 

olmaması, dinamik veya statik amaç fonksiyonuna sahip olması, tek veya çok komşuluk yapısına 

sahip olması ve hafıza kullanıp kullanmaması gibi özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. 

Algoritmalar bu özelliklerden bir veya daha fazlasına aynı anda sahip olabilmektedir. Bu tez 

kapsamında, yaygın olan popülasyon tabanlı yaklaşımlar ve tek çözüm tabanlı yaklaşımlar 

incelenmiştir. 

 

2.1.2.1. Popülasyon Tabanlı Metasezgisel Yaklaşımlar 

 

Popülasyon tabanlı yöntemlerde, bir grup çözümü temsil eden ilk nüfus oluşturulur. Her 

yinelemede, mevcut popülasyondan en iyi bireyler bir seçim stratejisi ile seçilir. Daha sonra 

seçilen bireyler (seçilen çözümler) mutasyona uğratılır. Daha iyi bireyler bulunduğunda, mevcut 

bireylerden en zayıf olanı ile değiştirilir. Böylece iyileştirme elde edilir. Bu prosedür istenen 

çözüme ulaşılana kadar devam eder. Bu yönteme dayalı bir çok algoritma bulunmakla beraber en 

popüler algoritmalardan bazıları şunlardır: (1) Evrimsel Algoritmalar, (2) Karınca Kolonisi 

Algoritması, (3) Memetik Algoritma, (4) Harmoni Arama Algoritması, (5) Parçacık Sürü 

Optimizasyonu ve (6) Yapay Arı Kolonisi Algoritması.  

 

2.1.2.1.1. Evrimsel ve Genetik Algoritmalar  

 

Evrimsel algoritmalar, doğal evrimsel mekanizmadan esinlenir ve hesaplama modeline 

dayanır. Doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme 

yöntemleridir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre 

hareket ederek evrensel en iyiyi arar. Evrimsel algoritmalar problem için tek bir çözüm üretmek 

yerine farklı çözümlerden oluşan bir çözüm kümesi (popülasyon) oluştururlar. Böylece arama 

uzayında aynı anda birçok farklı bölgeyi tararlar. Bu da evrensel en iyiye ulaşma olasılığını 
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yükseltmektedir. Evrimsel algoritmalar, olası bir çözüm uzayı üzerinde hareket ederken şu üç 

temel adım izlenir: (1) seçim, (2) rejenerasyon ve (3) değiştirme. Seçim aşamasında iyi bireyler 

gelecek nesil için ebeveynler olarak seçilir. Rejenerasyon aşamasında oluşan bireyler üzerinde 

değişiklik yapılarak daha iyi bireyler aranır. Değiştirme aşamasında bulunan daha iyi bireyler 

eski bireylerle yer değiştirir. 

Evrimsel algoritmaların bir alt kümesi olan genetik algoritmalar çizelgeleme probleminin 

çözümünde sıkça tercih edilen metasezgisel yöntemlerdendir. Temel aşamaları şöyledir: (1) 

başlangıç popülasyonunu oluştur, (2) değerlendirme fonksiyonunu kullanarak oluşturulan 

popülasyonu değerlendir, (3) bazı bireyleri çaprazlama için ebeveynler olarak seç (4), 

çaprazlama operatörünü kullanarak ebeveynlerden çocuk üret, (5) çocukları mutasyon işlemine 

tabi tut, (6) sağlıklı gelecek nesiller için yeni nüfusu oluşturmak üzere güçlü ebeveynleri ve 

çocukları sonraki nesillere aktar. Bu adımlar, en uygun çözüm bulununcaya kadar veya 

sonlandırma koşulu yerine getirilinceye kadar devam etmektedir. 

Literatür incelendiğinde, bu yaklaşımın çizelgeleme probleminin çözümünde yüksek 

kalitede sonuçlar verdiği görülmektedir[38]. Khonggamnerd, çaprazlama oranının 70% olduğu 

bir üniversite çizelgesini oluşturmak için genetik algoritma kullanmış ve çizelge oluşturmada 

oldukça başarılı olmuştur [39]. Ancak sınıf kapasitelerinin verimli kullanılması gibi yumuşak 

kısıtları yeterince tatmin edememiştir. Bununla birlikte Alsmadi, çizelgeleme problemini çözmek 

için yapay zekâ kullanan yeni hibrit bir genetik algoritma yaklaşımı önermiştir[40]. Bu yaklaşım, 

ihlal edilen yumuşak kısıtlamaların sayısını azaltmış, mevcut sınıfların kullanımını maksimuma 

çıkarmış ve eğitmenlerin iş yükünü hafifletmiştir. Burke ve Diğ. [41], Carrasco ve Rato [42], Yu ve 

Sung [43], Wang [44], Jat ve Yang [45] başta olmak üzere birçok araştırmacı çizelgeleme 

problemini genetik algoritmalardan faydalanarak çözmeye çalışmış ve iyi sonuçlar elde etmiştir. 

 

2.1.2.1.2. Karınca Kolonisi Algoritması 

 

Bu yöntem karıncaların doğadaki yiyecek bulma davranışlarından ilham alınarak 

davranışların matematiksel olarak modellenmesi ile geliştirilmiştir. Karıncalar çevre şartlarına 

göre yuvaları ile yiyecek kaynakları arasındaki en uygun yolu tespit edebilmektedirler. Görme 

duyuları çok zayıf olan karıncaların, kimyasal yollarla iletişim kurarak bu işlemi 

gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu kimyasal, feromon olarak adlandırılmaktadır. Karıncalar 

yürürken geçtikleri yollara feromon bırakarak koloninin diğer üyelerine bilgi vermiş olmaktadır. 

Karıncalar ilk başta her zaman yiyecek bulmak için rastgele hareket ederler ve daha sonra 

feromon izlerini takip ederler. Yiyecek kaynağına ulaşan karıncalar tekrar yuvaya döndüklerinde 

aynı yola tekrar feromon bırakırlar. Bu işlemi tüm bireyler gerçekleştirdiğinde feromon miktarını 

dikkate alan karıncalar en uygun yol üzerinde yoğunlaşmış olurlar. Araştırmacılar, karınca 



Mustafa Şamdan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

11 
 

kolonisi algoritmasını çizelgeleme problemine uygulamış ve iyi sonuç almışlardır[46]. Örneğin 

Socha, geliştirdiği algoritmayı 3 farklı tür problemden oluşan 11’den fazla uygulamada test etmiş, 

karınca kolonisi algoritmasının rastgele çözümlerle başlayan diğer metotlara göre (yerel arama 

metotlarına göre) daha kaliteli çözümler verdiği görülmüştür[47]. Nothegger, geliştirdiği karınca 

kolonisi tabanlı sezgisel algoritma ile önemli çalışmalardan birine imza atmıştır[46]. Bu 

çalışmada çizelgeleme alanında bilinirliği yüksek bir yarışmada, 24 örnekten 5’i dışında en iyi 

çözüme ulaşarak bütün algoritmalar arasında 4. sırada yer almıştır. Bazı araştırmacılar ise tabu 

arama ve benzetilmiş tavlama algoritmalarını karınca kolonisi algoritması ile birleştirerek hibrit 

bir karınca kolonisi algoritması önermişlerdir [48]. 

 

2.1.2.1.3. Diğer Popülasyon Tabanlı Metasezgisel Yaklaşımlar 

 

Çizelgeleme çok çeşitli yaklaşımlarla ele alınmış bir problemdir. Bunlardan biri de 

memetik algoritmalardır. Memetik algoritmalar evrimin sinerjisi, bireysel öğrenme veya yerel 

iyileştirme prosedürleri içeren nüfus temelli yaklaşımlar şeklinde ifade edilebilir. Memetik 

algoritmalar, olası çözüm uzayını, alt çözüm uzaylarına indirgeyerek yerel arama yönteminin 

genetik algoritmaya eklenmesi ile hesaplama hızını artırmayı böylece arama uzayında iyi 

çözümlere ulaşabilmeyi amaçlamıştır. Memetik algoritmalarda çıkan her yeni sonuç (oluşan her 

yeni çözüm, nesil) daha önceki grup ile (ataları ile) benzerlikler taşır. Mevcut çözümlerden 

bağımsız olarak tamamen yeni bir çözümün oluşması durumu söz konusu değildir. Darwin’in 

evrim teorisinden esinlenilerek geliştirilmiştir ve bir toplumdaki değişim ve bir gendeki değişim 

esas alınmıştır. Algoritmada geçen “meme” kavramı insanların inanç sistemleri içerisindeki 

oluşan ve yaşayan bir birimlik bilgiye benzetilmiştir. Bu kavram, insanlar arasında yayıldığında 

insanlar buna adapte olurlar, tekrar yorumlarlar ve diğer insanlara bunu aktarırken değişime 

uğrayabilir. Genler ise doğrudan transfer edilir ve hiçbir değişime uğramazlar. Memetik algoritma 

genetik ve tepe tırmanışı algoritmasının birleşimi olarak gösterilebilir[38]. Jat, çalışmasında 

memetik algoritmayı, genetik algoritmalar ile yerel arama algoritmalarının bir kombinasyonu 

biçiminde çizelgeleme problemine uygulamıştır[49]. 

Bir diğer yaklaşım olan harmoni arama algoritması temel olarak, bir orkestradaki 

müzisyenlerin çaldıkları notalar ile armonik açıdan en iyi melodinin elde edilmesi prensibine 

dayanmaktadır. Harmoni, vektörlerden rastgele bir biçimde başlangıç popülasyonu oluşturur ve 

harmoni hafızasına depolar. Ardından harmoni hafızasından aday vektör ve harmonideki en kötü 

vektör ile güncelleme operatörü kullanılarak kıyaslanır. Aday vektör kıyaslamalarla güncellenir. 

Bu optimizasyon süreci belirlenmiş bitirme kriteri sağlanana kadar tekrar ettirilir. Basitliği ve 

uygulama kolaylığı nedeniyle bir çok optimizasyon problemi için uygulanmıştır[50]. 

Araştırmacılar, çizelgeleme problemini çözmek için yalnızca harmoni algoritmasını kullandıkları 
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gibi kolay entegre olmasından da faydalanarak diğer tekniklerle birlikte hibrit algoritmalar 

olarak da denemişlerdir[51–53]. Bu çalışmalarla, harmoni arama algoritmalarının çizelgeleme 

problemine uygulanabilir olduğunu göstermişler, özellikle hibrit harmoni arama algoritmasının 

kabul edilebilir sürede ve kalitede çözümler üretebildiğini gözlemlemişlerdir. 

Dr. Kennedy ve Dr. Eberhart tarafından 1995 yılında ortaya atılan, hayvanların yaşamsal 

ihtiyaçlarını gidermek için yaptıkları davranışların incelenmesiyle oluşan parçacık sürü 

optimizasyonu da çizelgeleme problemine uygulanmıştır [41, 54]. Yaklaşıma göre sürüdeki her 

birey bir parçacıktır. İyileştirme tekniği, sürüdeki en iyi parçacığı tespit edip diğerlerinin o yöne 

doğru hareket ettirilmesi şeklindedir. 

Bu tez kapsamında da üzerinde çalışılan YAK algoritması popülasyon tabanlı metasezgisel 

yöntemlerden biridir ve çeşitli çalışmalarda çizelgeleme problemine uygulanmıştır. Bu çalışmada 

YAK algoritması detaylı olarak incelenmiş ve çeşitli safhalarında iyileştirmeler yapılarak yeni bir 

YAK algoritması önerilmiştir. Önerilen yaklaşım, çizelgeleme problemine uygulanmıştır. Bölüm 

3.4.’de standart YAK algoritması ve Bölüm 3.5.’de önerilen yaklaşım detaylı olarak verilmiştir. 

 

2.1.2.2. Tek Çözüm Tabanlı Metasezgisel Yöntemler 

 

Bu yöntemler, problemi çözmek için bir başlangıç popülasyona ihtiyaç duyan popülasyon 

tabanlı yaklaşımların aksine, problemi analiz etmek için tek bir çözüm kullanan metasezgisel 

yöntemlerdir. Önce belirli kriterlere uyan bir olası çözüm seçilir, ardından problem çözülene 

kadar bu çözüm üzerinde değişiklik yapılarak çözüm uzayı üzerinde hareket edilir.  

Bunlardan biri olan tabu arama algoritması, insan hafızasından esinlenilerek geliştirilmiş 

bir yerel arama yöntemidir. Rastgele oluşturulmuş olan başlangıç çözümünü alır ve çözümün 

komşuları arasından en iyi komşu çözümü bulur. Çözüm tabu listesi olarak adlandırılan listede 

değilse seçer ve çözüm uzayında seçilen bu komşu çözümün bulunduğu bölgeye doğru hareket 

eder. Komşu çözümler incelenirken çözüm uzayında kötü çözümler bulunan bölgelerde daha 

fazla işlem yapılmaması için tabu listesi olarak adlandırılan bir listede bu bölgeleri tutar. Böylece 

istenen çözüme gidiş yolu kısalmış olur. Algoritmanın komşu çözümün bulunduğu bölgeye doğru 

hareketinden sonra tabu listesi güncellenir. Tabu listesinin güncellenmesi, bulunan yeni 

çözümden, önceki çözüme geri dönüşü engellemek için, önceki çözümün tabu listesine 

eklenmesini ifade eder. Bu hareketlerin tabu listesinde olduğu süre “Tabu Tenure” olarak 

adlandırılan bir parametre ile belirlenir. Durdurma kriterleri yerine getirilinceye kadar bu 

prosedüre devam edilir. 

Tabu arama algoritması, ilk kez Alvarez-Valdes tarafından yüksek kalitede zaman 

çizelgeleri oluşturmak için kullanılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir[55]. Alvarez-Valdes’in 

çalışmasında olduğu gibi Aladag’da tabu arama operasyonlarında Bölüm 3.3.5.’de de anlatılan 
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komşuluk yapılarının etkisini çizelgeleme problemine uygulayarak test etmiştir[56]. Taşıma ve 

yer değiştirme hareketlerini içeren iki yeni komşuluk operatörü de önerilmiş ve bu tez çalışması 

kapsamında önerilen komşuluk yapılarından faydalanılmıştır. 

Benzetimli tablama fizik bilimindeki katıların ısıl işlem süreçlerinden ilham alınarak 

geliştirilmiştir. Algoritmanın amacı, herhangi bir problem için genel iyileştirme elde etmektir. 

Diğer bir deyişle, herhangi bir fonksiyonun ya da ölçümün genel minimum veya maksimum 

değerlerini elde etmek olarak düşünülebilir. Diğer algoritmalar gibi en iyiyi bulmayı amaçladığı 

gibi, en iyinin nasıl tanımlanması gerektiğini de araştırır. Arama uzayının çok büyük olduğu 

kombinasyon problemleri gibi problemlerde de sıkça kullanılmaktadır. Benzetilmiş tavlama 

algoritması, pek çok değişkene sahip fonksiyonların en büyük veya en küçük değerlerinin 

bulunması için tasarlanmıştır. Rastgele bir başlangıç çözümü üreterek başlar ve algoritmanın 

herhangi iterasyonunda mevcut çözümü rastgele başka bir olası çözüm ile yer değiştirir. Arama 

işlemi yüksek sıcaklık ile başlar ve zamanla sıcaklık belirli bir matematiksel formüle göre düşer. 

Bu formülün değişkenleri olan soğutma oranı ve başlangıç sıcaklık değeri çözülmeye çalışılan 

problemin doğasına göre değişir[38]. Obit çalışmasında kepme chain olarak adlandırılan 

komşuluk yapısı ve benzetimli tavlama algoritmasını birlikte kullanarak çizelgeleme problemine 

uygulamıştır. Farklı komşuluk yapılarının algoritmaya etkisinin incelendiği bir başka çalışmada 

da benzetimli tavlama yöntemi çizelgeleme problemine uygulanmıştır[57]. 

Yerel arama, optimizasyon problemlerini çözmek için uygulanan metasezgisel 

yaklaşımlardan biridir. Önceden de bahsedilen benzetimli tavlama, memetik algoritma, tabu 

arama ve tepe tırmanma gibi yerel arama algoritmalarını kapsayan bir üst başlık olarak 

değerlendirilebilir. Temelde bir dizi olası çözüm arasından önceden belirlenen bazı kriterleri en 

uygun duruma getirerek çözülebilecek problemler üzerinde kullanılmaktadır. Yerel arama çözüm 

uzayında bir olası çözümden diğerine, çözümler üzerinde küçük değişiklikler yaparak, durdurma 

kriteri gerçekleşene kadar hareket eder. Bahsedilen yerel arama algoritmaları ile yapılan 

çalışmalara diğer bölümlerde değinilmiştir. Ek olarak, Joudaki’nin, üniversitelerde çizelgeleme 

probleminin çözümü için yerel aramada benzetimli tavlama ve memetik algoritmaları ile birlikte 

kullandığı bir çalışması mevcuttur[58]. Bir başka çalışmada genetik algoritmanın yerel arama 

sürecinde yerel ve rehberli arama stratejileri kullanılmıştır[59]. 

Tek çözüm tabanlı metasezgisellerden biri olan değişken komşuluk araştırması, genel 

optimizasyon problemlerini ve kombinasyon problemlerini çözmek için önerilmiştir[60]. Temel 

amacı, yerel aramadaki arama bölgesi genişliğini sistematik olarak değiştirerek yerel optimalden 

kaçınmaktır. Bu teorinin üç temel özelliği vardır: (1) Bir komşuluk yapısına göre elde edilen en 

iyi çözüm, diğer komşuluk yapılarına göre de en iyi yerel çözüm olmak zorunda değildir, (2) 

Optimal çözüm tüm komşuluk yapılarına göre bir yerel en iyi çözümdür, (3) Bir veya birkaç 

komşuluk yapısına göre yerel en iyi çözüm genellikle birbirine benzer. Abdullah’ın 
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çalışmalarında, yerel arama sürecinde en iyi çözümün, Monte Carlo kabul kriterleri kullanılarak 

kabul edilmesi yoluyla yerel aramaların iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Monte Carlo kabul kriteri 

benzetilmiş tavlama yaklaşımına benzer, tek fark bu kritere ilişkin parametre sıcaklık değildir. 

Monte Carlo kabul kriterini uygulamadaki asıl amaç, daha fazla gelecek vaat eden komşu 

çözümler bulma ümidi ile zayıf çözümlere de şans vermektir. Bu yöntem ile elde edilen bir kabul 

olasılığı sayesinde iyi çözümlerin kabul edilme durumları bir raslantısallığa bağlanmış ve yerel 

optimuma takılma problemi aşılmaya çalışılmıştır[61–63].  

 

2.1.3. Yeni Zeki Yaklaşımlar 

 

Çizelgeleme gibi karmaşık problemlerin çözümü için son yıllarda çeşitli metotlar ortaya 

atılmıştır. Bu metotlar basitçe, hibrit yaklaşımlar, hiper sezgisel yaklaşımlar, bilgi tabanlı 

metotlar, yapay zekâ ve kümelenme algoritmaları temelli yaklaşımlar şeklinde 

kategorilendirilebilir. 

Hibrit yaklaşımlar NP-C tipi problemleri çözmede son zamanlarda daha popüler hale 

gelmiş ve daha iyi verimlilik ve performans göstermiştir. Hibrit yöntemlerde, diğer yöntemlerin 

ve algoritmaların faydalı ve verimli özellikleri birlikte uygulanmaktadır. Önerilen yaklaşımların 

genellikle problemin çözümündeki farklı aşamalarda bazı zayıflıkları olabildiğinden, bu 

yöntemlerin kombinasyonu, her bir yöntemin zayıflığını ortadan kaldırabilir ve üstün bir melez 

yaklaşım ortaya çıkarabilir. Örneğin Kostuch bu amaçla sıralı sezgisel yaklaşım ve benzetilmiş 

tavlama kullanmıştır [64]. Bu metot üç temel aşamadan oluşmaktadır: (1) Sıralı sezgisel yaklaşım 

ile uygulanabilir başlangıç çözümleri üretilir, (2) Yumuşak kısıtların ihlal sayısını en aza indirmek 

için benzetimli tavlama uygulanır, (3) Üretilen çözümlerin geliştirilmesini arttırmak için 

benzetilmiş tavlama algoritması kullanılır. Benzer şekilde yerel arama yaklaşımı ile evrimsel 

yaklaşımlar birlikte kullanılmış, yumuşak kısıtların ihlal sayısı azaltılmıştır[62, 63]. Bir başka 

çalışmada başlangıç popülasyonu yapıcı sezgisel yaklaşımla oluşturulmuş, rastgele yinelemeli 

iyileştirme algoritması ile çözümler geliştirilmiş ve kabul kriteri olarak benzetimli tavlama 

kullanılmıştır[65]. Turabieh ise tabu arama algoritması ile memetik algoritmaları birleştirilerek 

çizelgeleme problemine uygulamıştır[66]. Çalışmada çaprazlama ve mutasyon operatörleri, 

popülasyondan bir çözüm seçmek için kullanılmış, seçilen çözümlerdeki yerel aramalarda 

rastgele komşuluk yapıları kullanılmıştır. Literatürde bir çok popülasyon tabanlı hibrit 

algoritmalarda mevcuttur [67]. 

Yeni yaklaşımlardan biri olan yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki 

bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak 

tanımlanabilir. Yapay zekâ insan zekasına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları 

bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarsama yapma ve karar verme 
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gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir 

işletim sistemi olarak da tarif edilebilir. Çizelgeleme problemi, yapay zekânın genetik 

algoritmalar, yapay sinir ağları, uzman sistemler gibi alt dallarında uzmanlaşan araştırmacılar 

tarafından konu edilmiştir[68]. Yapay zekânın alt dallarından biri olan bulanık mantık bunlara 

örnek olarak gösterilebilir. Diğerlerine göre nispeten yeni bir teknik olması sebebiyle son yıllarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Bulanık mantık ikili Aristo mantığı yerine bulanık küme teorisine 

dayanan matematiksel bir disiplin olarak ifade edilebilir. Örneğin Chaudhur, çizelgeleme 

problemi için bir bulanık genetik sezgisel algoritma önermiştir[69]. Çalışma Hindistan’da 

karmaşık bir probleme uygulanmış, katı kısıtların tümünü, yumuşak kısıtların çoğunluğunu 

karşılayarak yüksek kaliteli sonuçlar vermiştir. Aynı çalışmada zaman karmaşıklığının azaltılması 

için gelecek çalışmalara yönelik önerilerde de bulunulmuştur. Asmuni ve Diğ. [70], Golabpour ve 

Diğ.[71] çalışmalarında bulanık mantık yaklaşımının çizelgeleme alanına uygulanabileceğini 

göstermişlerdir. 

Hiperssezgisel algoritmalarda yeni zeki yaklaşımlardan biridir. Metasezgisel 

algoritmalarda arama işlemi problemin çözüm uzayında yapılırken hiper sezgisel algoritmalarda 

arama işlemi sezgisel uzayda yapılır. Bu anlamda hiper sezgisel bir yaklaşımda problemin 

çözümünden daha çok hangi sezgisel algoritma ile çözüme daha verimli ulaşılabileceğine karar 

verilmeye çalışılır. Yani bir problemin birden fazla sezgisel yöntem ile çözümlenme ihtimali varsa 

bunlardan hangisinin daha başarılı olacağına sistematik olarak karar verilmesine hiper sezgisel 

yaklaşım denilebilir. Ders çizelgeleme alanında az sayıda da olsa çalışmalar yapılmıştır [72–74]. 

Çok ajanlı sistemler, ajan adı verilen varlıkların birbirleriyle etkileştiği sistemlerdir. Bu 

sistemler, global tutarlılığı güvence altına alırken, ajan yapısı içinde bilgiyi kuşatarak özerklik 

sağlarlar. Ajanların bireysel yeteneklerinin ötesindeki sorunları çözmek için birlikte çalıştığı bir 

ajan ağı olarak da düşünülebilir [38]. Ajanlar, verilen bir problemi çözmeyi hedefleyerek onları 

özerk problemlere dönüştüren bireysel yeteneklere sahiptir. Bir ajanın, ulaşacağı amaçları ve bu 

amaçlara ulaşmak amacıyla tetikleme mekanizmaları vardır. Ajanlar; bireysel amaçlarını ve 

bütün sistemin amaçlarını karşılamak için birbirleriyle iletişim kurarlar, işbirliği yaparlar, 

koordinasyon sağlarlar ve görüşürler. Bir ajan, amacına ulaşıncaya kadar algılama, muhakeme, 

karar, aksiyon döngüsü içinde sürekli döner. Buna karşılık, bu sistemleri eğitim çizelgesine 

uygulamak için çok az araştırma çalışması yapılmıştır[38]. Mihaela Oprea, çalışmasında ajan 

temelli yaklaşımın üniversiteler için çizelgeleme probleminin çözümünde sağlayacağı faydaları 

araştırmıştır. Bu yaklaşımın temel yararının, çizelgede ortaya çıkabilecek çatışmalarda ajanlar 

arasında müzakere edilebilmesi, iletişim kurulabilmesi ve değiş tokuş edilen verilerin analizi 

yoluyla iyileştirmeler yapılabilecek olması sonucuna varılabileceğini belirtmiştir[75]. 
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2.2. Literatürdeki Çalışmalara Genel Bakış 

 

Günümüze kadar çizelgeleme problemini ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. İlk 

çalışmaların yöneylem araştırması temelli yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Sonraki yıllarda, 

problemin çözümüne polinom zamanda erişilemeyeceği düşüncesi, araştırmacıları metasezgisel 

yaklaşımlara yöneltmiştir. Bu yöntemlerden sık kullanılan bazılarının tabu arama, benzetimli 

tavlama ve genetik algoritma gibi metasezgisel yaklaşımlar olduğu görülmektedir. İlerleyen 

yıllarda ise; bu yaklaşımların başarılı yönlerinin dikkate alınarak birlikte kullanıldığı hibrit 

metotların sıkça tercih edildiği görülmüştür. Son yıllarda çalışmaların, hibrit algoritmalar ve 

hipersezgiseller tarafına doğru kaydığı gözlemlenmiştir[68]. 

 

 

Şekil 2.2. Çizelgeleme problemine uygulanan yöntemlerin genel dağılımı[68]. 
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Şekil 2.3. Çizelgeleme probleminin çözümünde yararlanılan metasezgisel yöntemlerin genel 

dağılımı[68]. 

 

Bilişim teknolojilerinin sıçramaya başladığı 1960’lı yıllardan günümüze pek çok çalışma 

yapılmış olmasına karşın, araştırma(teori) ve uygulama(pratik) arasındaki boşluk 

kapanmamıştır. 2007 yılında Uluslararası Zaman Çizelgesi Yarışması Organizatörleri (ITC-2007) 

bu boşluğu kapatmak amacı ile yarışma düzenlemişlerdir. Bu yarışmada bir çok optimizasyon 

tekniği probleme uygulanmıştır[76]. Tablo 2.1.’de bu yarışmadan elde edilmiş sonuçların bazıları 

verilmiştir. 

 

2.3. Yapay Arı Kolonisi Algoritması 

 

Popülasyon tabanlı bir yaklaşım olan YAK algoritması Karaboğa tarafından, temelde 

nümerik fonksiyonların optimizasyonu için önerilmiş, sonraki yıllarda birçok kategorik tipte 

problemlere uygulanmış ve birçok problem için yeni versiyonları geliştirilmiştir [1]. 2012 yılında, 

Karaboğa ve arkadaşları yapılan bu çalışmaları detaylı olarak incelemiştir[2].  

Araştırmacılar, YAK algoritmasını, ilk kez 2011 yılında çizelgeleme problemine 

uygulamışlardır[77, 78]. Junaedi, YAK algoritmasını ITC-2007'de veri seti olarak sunulan 

müfredata dayalı ders çizelgesi problemine uygulamış ve problemin bu metot ile çözülebilirliğini 

göstermiştir. Deneysel sonuçlar, YAK algoritmasının, ITC-2007'de aynı problemi çözmek için 
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sunulan ve iyi sonuçlar veren benzer bir yaklaşıma göre daha az sayıda yumuşak kısıtlama ihlali 

ile çözebileceğini göstermiştir[79]. Buna rağmen, Tablo 2.1.’de görüldüğü gibi, YAK algoritması, 

ITC-2007'de bildirilen en çözüm ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde edememiştir[80]. 

 

Tablo 2.1. Çizelgeleme problemine uygulanan YAK algoritmasının deneysel sonuçları[77]. 

 

Önerilen YAK  

Algoritması[77] 

Önerilen YAK 

Algoritması[79] 

ITC-2007 

En iyi[80] 

Instance Best Worst Best Worst  

Comp01 23 29 - - 5 

Comp02 190 254 312 391 50 

Comp03 171 211 292 357 71 

Comp04 132 145 193 224 35 

Comp05 1483 2405 - - 309 

Comp06 237 254 336 392 48 

Comp07 259 281 324 410 20 

Comp08 154 176 218 246 40 

Comp09 190 221 302 339 104 

Comp10 210 225 274 371 16 

Comp11 18 24 293 359 0 

Comp12 583 663 - - 333 

Comp13 156 172 - - 66 

Comp14 165 186 236 295 57 

Comp15 193 215 284 335 71 

Comp16 215 236 281 330 3 

Comp17 206 241 331 376 83 

Comp18 122 146 196 217 68 

Comp19 205 231 304 314 62 

Comp20 263 291 372 457 27 

Comp21 233 276 - - 103 

 

Alzaqebah ve arkadaşları, YAK algoritmasının sınav çizelgeleme problemine nasıl 

uygulanabileceğini tartışılmışlardır[78]. Elde edilen sonuçlar, diğer araştırmacıların yaptığı 

araştırma sonuçları ile karşılaştırılmış ve algoritmanın karşılaştırılabilir olduğu sonucuna 

varmışlardır. Algoritmanın bazı aşamaları için araştırma önerileri sunmuşlardır. Gözcü arılar için 

farklı seçim stratejileri geliştirilmesi gerektiğini belirtmişler ve mevcut çözümün durumuna bağlı 

olarak komşuluk yapısını seçmek için uygun bir mekanizma üzerinde çalışılması gerektiğini 
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belirtmişlerdir. Bu çalışmada olduğu gibi diğer araştırmacılar arasında da, algoritmanın belirli 

aşamalarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünenler vardır. Örneğin bazıları, iyi bireylerin, çok sık 

seçildiği için nüfusu kendi konumlarına doğru çekme eğiliminde olduğunu, bunun da nüfusta 

çeşitliliği azalttığını belirtmişlerdir[81, 82]. Harmoni arama, parçacık sürü optimizasyonu ve 

genetik algoritmalarda olduğu gibi, YAK algoritmasında da, arama alanındaki çözümlerin sayısı 

arttıkça yakınsama davranışının zayıfladığı belirtilmiştir[79, 83]. Genel olarak başlangıç 

çözümlerinin oluşturulması, seçim stratejisinin değiştirilmesi ve yerel aramaların iyileştirilmesi 

gerekliliği belirtilmiştir. Bu önerilere paralel şekilde, yapılan çalışmalar incelendiğince, 

araştırmacıların başlangıç popülasyonun oluşturulması[84–86], seçim stratejisinin 

iyileştirilmesi[87, 88], yerel arama aşamasının iyileştirilmesi[86–91] yönünde iyileştirmeleri 

amaçlayan yaklaşımlar önerdikleri görülmektedir. 

 

2.3.1. Başlangıç Çözümlerin Oluşturulması 

 

Başlangıç popülasyonunun doğru oluşturulması, YAK algoritması gibi sezgisel 

algoritmalarda, algoritmaların kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için ihtiyaç duyduğu süreyi 

azaltmaya yardımcı olduğu için önemli bir adımdır. Ayrıca, bu algoritmalar tarafından verilen 

nihai çözümün kalitesini de etkileyebilir[92]. Araştırmacılar çeşitli algoritmalar için çeşitli 

başlangıç popülasyonu oluşturma stratejileri benimsemişlerdir[93]. YAK algoritmasının 

başlangıç çözümlerini iyileştirmek isteyen araştırmacılar, genellikle grafik düğümü renklendirme 

algoritmasını uygulamışlardır[79, 84–86, 90]. Bu amaçla çizelge üzerindeki her bir slot bir düğüm 

olarak düşünülmüştür. Her düğüm, bir ders, bir öğretim elemanı ve bir bölüm (dönem) ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu üç bilginin aynı olduğu düğümler birbirlerine bağlı komşu düğümler olarak 

düşünülmüştür. Bu çalışmalar her düğümün ne kadar kısıtlayıcı olduğunu belirleyen 

renklendirme işlemi için çeşitli metotlar kullanmışlardır. En çok bağlantıya sahip düğümün 

öncelikli tatmin edilmesini gerektiği düşünülmüş, böylece benzer renkteki düğümler yani komşu 

düğümler farklı zaman dilimlerine yerleştirilerek katı kısıtların tatmin edilmesi sağlanmıştır. Bu 

tez çalışması kapsamında başlangıç çözümleri rastgele oluşturulmuş. 

 

2.3.2. Seçim Stratejisi 

 

Seçim işlemi, algoritmanın iyileştirmek üzere, bir dizi olası çözüm içerisinden 

(popülasyondaki bireylerden) geliştirilmeye en uygun olası çözümü bulması olarak ifade 

edilebilir. Çizelgeleme gibi NP-C tipi problemlerde çözüm uzayı o kadar büyük ve karmaşıktır ki 

doğru bir seçim stratejisi olmaksızın optimum sonuca ulaşmak muazzam bir zaman maliyeti 

yaratabilir veya optimum çözüme hiç ulaşılamayabilir. Seçim stratejisi popülasyon tabanlı 
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algoritmalarda (evrimsel algoritmalarda bahsedildiği gibi) algoritmanın üç temel adımından 

ilkidir. Temelde algoritmaların tümü bu çözüm uzayı boyunca gezinti yaparak optimum çözüme 

ulaşmaya çalışır. Seçim stratejisi algoritmanın çözüm uzayı üzerinde gideceği yönü 

belirlediğinden, optimum çözüme gidişte kritik öneme sahiptir. Doğru bir seçim stratejisi sezgisel 

algoritmalar için iki önemli katkı sağlamaktadır: (1) Kabul edilebilir bir çözüme ulaşma süresini 

azaltır, (2) Nihai çözümün kalitesini yükseltir.  

YAK algoritması Denklem 3.9’a göre her bir çözüm için uygunluk değeri üretmekte, 

üretilen uygunluk değerleri üzerinden Denklem 3.10’a göre çözümlerin seçilme olasılıklarını 

hesaplamaktadır. Seçim bu olasılık değerleri üzerinden rulet tekerleği yöntemi ile yapılmaktadır. 

Bu yöntemin iki dezavantajı bulunmaktadır: (1) süper bireylerin(iyi çözümlerin) çok sık seçilmesi 

sebebi ile tüm nüfusun bu bireylerin pozisyonuna aşırı yaklaşma eğiliminde olması, (2) 

iterasyonların ilerlemesi ile uygunluk değerleri arasındaki farkın aşırı azalması[82]. Süper 

bireylerin çok sık seçilmesi, popülasyondaki çeşitliliği azaltacağından, algoritmanın ilerlemesini 

yavaşlatmaktadır. Aynı zamanda uygunluk değerleri birbirine çok yaklaştığından iyi olan 

çözümler ile daha düşük uygunluğa sahip çözümler arasında seçilme olasılığı açısından farklılık 

kalmamaktadır. 

Seçim stratejileri üç şekilde belirlenebilir: (1) olası çözümlerin seçilme olasılıklarının 

hesaplama şekli ile (2) Olası çözümlerin halihazırda hesaplanmış seçilme olasılıkları üzerinden 

bir olası çözümün seçilme tekniği ile, (3) Uygunluk fonksiyonunun tanımlanma şekli ile[94]. YAK 

algoritmasının seçim stratejisini iyileştirmek isteyen araştırmacılar, rütbe seçimi, turnuva seçimi 

ve yıkıcı seçim gibi seçim stratejilerini önermişlerdir[94]. Rütbe seçiminde uygunluk değerleri 

üzerinden her bir çözüm için bir rütbe değeri belirlenmektedir. Bu değerleri kullanan yeni bir 

olasılık hesaplama fonksiyonu ile olasılıklar hesaplanmaktadır. Bu strateji iki temel amaç 

gütmektedir: (1) en kötü çözümlerin seçilme olasılıklarını düşük tutmak, (2) çözümün ne kadar 

iyi veya ne kadar kötü olduğuna bakmaksızın, seçilme olasılığı aşırı yüksek olan bireylerin 

seçilme olasılıklarını biraz düşürmek. Doğal olarak seçilme olasılığı çok düşük olan, ancak en kötü 

çözüm pozisyonunda olmayan bireylerinde seçilme olasılıklarını yükseltmektir. Rütbe seçiminin 

zaman karmaşıklığı fazla olduğundan maliyeti yüksektir. Ancak araştırmacılar YAK algoritması 

üzerinden yapılan bir kıyaslamada diğer seçim stratejilerine göre daha başarılı olduğunu 

belirtmişlerdir[82]. 
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Şekil 2.4. Rütbe seçimi öncesi ve sonrası seçilme olasılıkları dağılımı 

 

Turnuva seçiminde popülasyon içinden rastgele n adet birey seçilmekte, seçilen bireyler 

uygunluk değerine göre küçükten büyüğe sıralanmaktadır. Seçilme olasılıkları sıra numaraları 

üzerinden hesaplanmaktadır. Turnuva seçiminin uygulanması kolay ve zaman karmaşıklığı azdır. 

İyi bireylerin seçilme olasılığını yükseltmektedir. 

Yıkıcı seçim stratejisinde ise, uygunluk fonksiyonunun tanımı değiştirilerek, uygunluk 

değeri en yüksek ve en düşük olan bireylerin seçilme olasılıkları artırılmıştır. Ortalamaya yakın 

uygunluk değerine sahip çözümler ise elenmiştir. Burada amaç yüksek çözüm çeşitliliğini uzun 

süre muhafaza etmek, çözüm uzayını daha fazla keşfedebilmek ve yerel optimim değerlere 

takılmayı engellemektir. 

 

2.3.3.Yerel Aramalar 

 

YAK algoritmasında, başlangıç çözümler rastgele oluşturulmakta ve bu çözümlerin 

uygunluk değerleri yerel aramalarla iyileştirilmektedir. İyi bir yerel arama algoritmanın 

başarısını doğrudan belirleyen etkenlerden biridir. Araştırmacılar başlangıçta nümerik 

fonksiyonların optimizasyonu için geliştirilen YAK algoritmasının yerel arama yapısını 

kombinasyon problemlere göre değiştirmişlerdir[60, 95]. Yerel arama aşamasında çözüm 

üzerinde değişiklik yapan hareket türleri olarak tanımlayabileceğimiz komşuluk operatörleri 

veya komşuluk yapıları önermişlerdir. Komşuluk yapıları çözüm uzayının kontrollü bir şekilde 

taranmasına olanak sağlamakta bu sayede yerel optimum değerlerden kaçınmak ve çözüm 

uzayını verimli bir şekilde keşfetmek mümkün hale gelmektedir. Bolaji ve arkadaşları, yaygın 

olarak kullanılan komşuluk operatörlerinin, yerel arama sorununa çözüm olabileceğini 

düşünmüş ve arıların komşuluk operatörlerini değiştirmişler. NL-move ve NL-swap olarak 

adlandırılan iki operatör kullanmışlardır. NL-move operatörü zaman çizelgesi üzerindeki bir 

dersi, çizelge üzerindeki boş bir noktaya taşımakta, NL-swap ise çizelge üzerindeki iki dersin yer 
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değiştirmesini sağlamaktadır. Literatürde aşağıdaki farklı yöntemlerin uygulandığı komşuluk 

yapıları görülmüştür[63]; 

NL-1. Rastgele seçilen bir adet ders, çizelge üzerinden rastgele seçilen uygun bir slota 

taşınır. 

NL-2. Rastgele bir adet ders seçilir, rastgele seçilen başka bir ders ile yer değiştirilir. 

NL-3. Çizelge üzerinden rastgele iki farklı zaman seçilir. Bu aralıkta yer alan tüm 

derslerin yerleri değiştirilir. 

NL-4. Çizelge üzerinden rastgele iki farklı zaman seçilir. Seçilen ilk zaman aralığındaki 

dersler, ikinci zaman aralığına taşınır. İkinci zaman aralığında bulunan dersler ise ilk 

zaman aralığına doğru, orada oluşan boşluk dolana kadar zincirleme olarak kaydırılır. 

NL-5. Katı kısıtları en çok ihlal eden derslerden %10’u rastgele seçilir. Seçilen dersler 

içinden tekrar rastgele bir adet ders seçilerek çizelge üzerindeki boş bir sota taşınır. 

NL-6. NL-5 komşuluk yapısı ile aynıdır. Ancak katı kısıtları ihlal eden derslerden %20’si 

rastgele seçilir. 

NL-7. Çizelgedeki derslerden rastgele %10’u seçilir. Seçilen dersler içerisinden en fazla 

kısıt ihlali yapan ders, çizelge üzerinde kısıt ihlali yapma ihtimali en düşük olan ve 

uygunsuzluk oluşturma ihtimali en düşük olan slota taşınır. 

NL-8. NL-7 komşuluk yapısı ile aynıdır. Ancak derslerden rastgele %10’u değil %20’si 

seçilir. 

NL-9. Rastgele bir adet ders seçilir. Çizelge üzerinde bu dersin bulunmadığı başka bir 

zaman aralığı rastgele seçilerek kempe zinciri uygulanır. 

NL-10. NL-9 komşuluk yapısı ile aynıdır. Ancak rastgele bir ders seçmek yerine, 

derslerden %5’lik rastgele seçim yapılır. Seçilen liste içerisindeki derslerden katı 

kısıtları en çok ihlal eden ders bulunur ve bu ders kullanılarak NL-9 yöntemdeki 

adımların aynısı uygulanır. 

NL-11. NL-10 komşuluk yapısı ile aynıdır. Ancak derslerden %20’lik bir rastgele seçim 

yapılarak aynı işlemler uygulanır. 

Araştırmacılar önerilen bu komşuluk yapılarından bir veya daha fazlasını aynı anda 

kullanmışlardır. Örneğin Bolaji, arıların her denemede rastgele bir operatör seçerek işlem 

yapmasını sağlamış, böylece arama uzayını genişleterek yerel optimalden kaçınmaya 

çalışmıştır[86]. Farklı çalışmalarda da [82, 89, 90] yeni komşuluk operatörleri tanıtılmıştır. 

Alzaqebah, yerel optimalden kaçınmak için, komşuluk operatörlerinin adaptif olarak, algoritma 

tarafından kendi kendine seçimini önermiş ve tepe-tırmanışı algoritmasını yerel arama 

aşamasına uygulamıştır[87]. Bu yaklaşımın, çözüm uzayını hızlı bir şekilde keşfettiğini ve kötü 

çözümlere de şans verme kabiliyetine sahip olduğunu belirtmiştir. Alzaqebah ve Abdullah, 
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çalışmalarında YAK algoritmasının açgözlü yerel arama yaklaşımı yerine, benzetimli tavlama 

yaklaşımını önererek, kötü çözümlerin de belirli bir olasılıkla kabul edilmesini sağlamıştır[88]. 

Bolaji diğer bir çalışmasında aynı sebeple yerel arama aşamasına harmoni arama algoritmasını 

uygulamıştır[91]. Komşuluk operatörlerinin kullanıldığı bu çalışmalarda, YAK algoritmasının 

yerel arama uzayını genişleterek (popülasyon çeşitliliğini artırarak), yerel optimalde 

sıkışmasının engellendiğini, popülasyonun çeşitlendirdiğini, böylece daha iyi sonuçlar elde 

edilebildiğini belirtmişlerdir. 

Bu tez kapsamında, NL-1, NL-2 ve NL-3 komşuluk yapılarından faydalanılmıştır. Bölüm 3.3.5.’de 

bu komşuluk yapıları detaylı olarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında yerel aramalarda çözümün bir bütün olarak 

geliştirilmeye çalışıldığı görülmüş ve çözümü bir grup yerel çözüm olarak modelleyip, yerel 

çözümler arasında öncelikler belirleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Bu tez kapsamında, çok 

amaçlı problemlerin çözümünde her bir amacın başarılması yerel bir çözüm olarak 

tanımlanmıştır. Arıların çözümleri iyileştirme sürecine müdahale edilerek, iyi çözümlerin, kötü 

yerel çözümlerine daha çok arı gönderilmesi yoluyla yerel çözümlerin aynı anda iyileştirilmesi 

öncelikli hale getirilmiştir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Problemin Tanımı 

 

Ders çizelgeleme üniversitelerde her eğitim-öğretim döneminin başında zaman alan ve 

uğraş gerektiren, eğitim verilecek olan derslerin haftalık ders programının oluşturulması işlemi 

olarak tanımlanabilir. Ülkeye, kuruma ve bölüme göre çeşitlilik gösteren, sert ve yumuşak olarak 

sınıflandırılabilecek kısıtların sağlanmasını hedefler. Bir çizelgenin başarısı şartlara göre 

belirlenen bu kısıtların ne kadar tatmin edildiği ile ölçülmektedir. Şartlardaki bu çeşitlilik 

çizelgeleme problemini bilgisayar yardımı olmaksızın gerçekleştirmeyi çok zorlaştırmakta ve 

insan kaynaklı hatalardan çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda iyi bir çizelge 

derslik ve öğretim üyesi gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu da kurumların 

zaman içerisinde eğitim-öğretim için oluşturacakları ortamın kalitesini çok daha hızlı 

yükseltebilmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan iyi bir çizelge öğrencilerin, haftalık ve 

günlük zaman dilimleri içerisindeki performanslarını gözetir. Örneğin öğrencilerin aynı gün 

içinde çok fazla ders almaları, derslerdeki başarılarını olumsuz etkileyeceğinden, çizelge, 

belirlenen günlük ders saati limiti dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Benzer şekilde laboratuvar 

gerektiren bir dersin, normal dersliklerde okutulması düşünülemez. Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Ancak yalnızca bu sebepler bile çizelgeleme probleminin bir eğitim kurumu için ne derece önemli 

olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile çizelgelemenin, kurumlarda eğitim kalitesini doğrudan 

etkilediği görülmektedir. 

 

3.2. Materyaller 

 

Bu tez kapsamında oluşturulacak çizelge için, Mersin Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesine ait verilerin anonim olarak düzenlenmiş versiyonu kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim 

öğretim yılı bahar yarıyılına ait ders kayıt verileri alınmış, fakültenin kaynakları tespit edilmiş ve 

veri seti olarak kullanılmıştır. Fakülte bünyesinde bulunan 9 bölümde kayıtlı 2395 öğrencinin 

ders kayıtlarına göre, 289 ders ve bu derslere ait 404 şube bulunmaktadır. 118 öğretim elemanı 

ile yürütülen dersler 5’i laboratuvar dersliği olmak üzere toplam 27 adet derslikte okutulmuştur. 

Kurum yöneticilerinin aldığı karara göre haftanın 5 günü ve günün 10 saati ders 

verilebilmektedir. Çizelge hazırlanmadan önce akademik personellerin, idari personellerin ve 

yetkililerin fikirleri, ihtiyaçları ve şikâyetleri alınmış, çizelge bu veriler doğrultusunda 

oluşturulan katı ve yumuşak kısıtlara göre planlanmıştır. 
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3.3. Problemin Modellenmesi 

 

Çizelgeleme problemi ders, derslik, öğretim elemanı, dönem gibi birbirleri ile ilişkili 

bileşenlerden ve bu bileşenlerin niteliklerinden oluşur. Şekil 3.1.’de bu bileşenler arasındaki ilişki 

gösterilmiştir. Etkin bir çizelgeleme çözümü için bu bileşenlerin doğru tanımlanması çok 

önemlidir. 

 

Şekil 3.1. Çizelge probleminin bileşenleri 

 

Zaman: Derslerin okutulacağı zamansal limitlemelerdir. Kurumdan kuruma değişiklik 

gösteren parametrelerden biridir. Zaman bileşeni birkaç faklı tipte alt bileşenlerden oluşacak 

şekilde düşünülmüştür: 

Haftalık Ders Saati Sayısı Limiti: Bir öğrencinin bir haftada en fazla kaç ders alabileceğini 

ifade eder ve 50 saat olarak belirlenmiştir. 

Günlük Ders Saati Sayısı Limiti: Aynı gün içinde çok sayıda ders alan bir öğrencinin başarısı 

doğal olarak düşecektir. Bu sebeple çizelge oluşturulurken öğrencinin bir günde en fazla kaç saat 

ders alabileceğini ifade eden bir parametreye ihtiyaç duyulmaktadır ve tez çalışması kapsamında 

10 saat olarak belirlenmiştir. Bu parametre bir yumuşak kısıttır ve haftalık ders saati sayısı limiti 

ile birlikte öğrencinin başarısını doğrudan etkileyecektir.  

Derslik: Derslerin okutulacağı fiziksel mekânları ifade eder. Dersliğin nitelikleri eğitim 

öğretim kalitesini en çok etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Dersliğin, okutulacak olan dersin 

ihtiyaçlarını karşılaması zorunludur. Örneğin biyoloji dersi için, dersin okutulacağı derslik bir 

laboratuvar olmalı, içerisinde ihtiyaç duyulan çeşitli gereçleri barındırılmalı ve derslikte yalnızca 

bu gereçlere ihtiyaç duyulan dersler okutulmalıdır. Derslikte okutulacak dersin öğrenci sayısı 

dersliğin kapasitesinden fazla olmamalıdır. Elle yapılan çizelgelerde genellikle karşılaşılan 

sorunlardan birisi, dersik kapasitesinin üstüne çıkılması veya derslik kapasitesinin çok altında 
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kalınmasıdır. Kapasite aşımı dersi alan öğrenciler için kabul edilemez bir durumdur ve doğrudan 

eğitim öğretimlerini engellediğinden bir katı kısıttır. Öte yandan kapasitenin çok altında 

kalınması, verimsiz kaynak kullanılması anlamına gelir. Dersliğin olanaklarından gerektiği gibi 

yararlanılamadığından zaman içerisinde kurumun kaynak sıkıntılarından dolayı zayıflamasına 

sebep olacaktır.  

Ders: Çizelgeler derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler belirli dersler almakla, öğretim 

elemanları ise okutmakla yükümlüdür. Derslerin çizelge üzerine doğru yerleştirilmesi için 

aşağıdaki niteliklerinin iyi belirlenmesi gereklidir: 

 Kredi saati sayısı 

 Teori saati sayısı 

 Uygulama saati sayısı 

 Seçmeli veya zorunlu olma durumu 

 Reel mevcudu (Öğrenci Sayısı ve Listesi) 

 Öğretim elemanı 

 Derslik tipi (Laboratuvar, akıllı sınıf, konferans salonu vb.) 

 Dönem bilgisi 

Bu nitelikler ve kurumun bu niteliklere yaklaşımı çizelgenin yapısını doğrudan 

etkilemektedir. Örneğin bazı kurumlar, dersler için günlük saat sayısı limiti belirlemektedir ve bu 

saat sayısını aşan krediye sahip dersler için ders saatleri ikiye bölünerek farklı günlerde 

okutulmak zorundadır. Veya birden fazla bölümde ortak olarak okutulan ve reel mevcutları düşük 

dersler tek bir ders olarak okutulabilmektedir. Bu ve buna benzer çeşitli pratikten kaynaklı 

durumlar çizelgeleme problemini zorlaştırmaktadır. 

Çizelge: Zaman ve dersliklerin çapraz eşleşmelerinden çizelge oluşmaktadır. Çizelge bir 

çözümü temsil eder ve üzerindeki bir slota atanan dersin, Bölüm 3.3.5.’de detaylıca anlatılacak 

olan komşuluk yapıları ile yerel arama gerçekleştirilir. Çizelge tek boyutlu bir vektör olarak 

düşünülmüş ve derslik sayısı(r), bir gündeki saat sayısı(s) ve gün sayısının(g) çarpımı çizelgenin 

uzunluğunu belirlemektedir (r*g*s). Çizelge üzerine derslerin uygun şekilde yerleştirilmesi ile 

bir çözüm oluşturulmuş olur. 

 

 

Şekil 3.2. Bir çizelgenin yapısı 
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Şekil 3.2.’de çözüm olarak önerilen bir çizelgenin yapısı gösterilmiştir. Çizelgenin her 

slotu bir “aktivite” olarak adlandırılmıştır ve 1 saatlik zaman dilimini ifade etmektedir. 

Aktivitenin çizelge üzerindeki sıra numarasından hangi gün, saat ve derslikte olduğu aşağıdaki 

gibi hesaplanmaktadır: 

 

𝑑𝑒𝑟𝑠𝑙𝑖𝑘 = {
𝑟, 𝑖𝑓 𝑖%(𝑟 ∗ 𝑠) = 0

𝑐𝑒𝑖𝑙(
𝑖%(𝑟∗𝑠)

𝑠
), 𝑖𝑓 𝑖%(𝑟 ∗ 𝑠) ≠ 0

 (3.1) 

 

𝑔ü𝑛 = 𝑐𝑒𝑖𝑙 (
𝑖

𝑟∗𝑠
) (3.2) 

 

𝑠𝑎𝑎𝑡 = {
𝑠, 𝑖𝑓 𝑖%(𝑟 ∗ 𝑠) = 0

(𝑖%(𝑟 ∗ 𝑠))%𝑠, 𝑖𝑓 𝑖%(𝑟 ∗ 𝑠) ≠ 0
 (3.3) 

 

Eşitliklerdeki i sıra numarasını, r derslik sayısını, s bir gündeki saat sayısını ifade 

etmektedir. Derslik sayısının 23 olduğu bir problemde, e326 aktivitesi için i=326, gün=2, saat=7 ve 

derslik=10 olarak hesaplanır. Her aktivite içeriğinde, atanan dersin bilgilerini tutmaktadır. Ders 

ise öğretim elemanı, dönem, bölüm, öğrenci sayısı, kredi gibi Tablo 3.1.’de tanımlanan bilgilerden 

oluşan bir settir. Öğrenci gruplarını dönem temsil etmektedir. Dönem, bir bölümün tüm eğitim 

öğretim sürecindeki her bir yarıyılına karşılık gelmektedir. Örneğin Bilgisayar Mühendisliği 

bölümü 8 dönemden oluşmaktadır ve bölümün 1. dönemi, 1. sınıf öğrencilerinin güz yarıyılını 

gösterirken,  6. dönemi 3. sınıf öğrencilerinin bahar dönemini gösterir. Bu yüzden öğrenciler ile 

ilgili kısıtlar tanımlanırken dersin dönem bilgisinden faydalanılmıştır. 

 

Tablo 3.1. Sembol tablosu. 

Sembol Tanım 
C m adet derse ait tüm bilgileri bir tablo olarak tutan değişken 

𝐶𝑠𝑎𝑡𝑖𝑟𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚
𝑠ü𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚 Satır tanımlayıcı dersleri seçer, sütun tanımlayıcı bir derse ait tanımlayıcı 

bilgileri seçer ve {id, adı, kodu, bölümü, mevcut, kredi, türü, dönem, adi, 
kodu, öğrenci sayısı, öğretim elemanı} kümesinin bir alt kümesidir. 

R n adet dersliğe ait tüm bilgileri bir tablo olarak tutan değişken 
𝑅𝑠𝑎𝑡𝚤𝑟𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚

𝑠ü𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚 Satır tanımlayıcı derslikleri seçer, sütun tanımlayıcı bir dersliğe ait 
tanımlayıcı bilgileri seçer ve { id, kodu, kapasite } kümesinin bir alt 
kümesidir. 

 

3.3.1. Katı Kısıtlar 

 

Katı kısıtlar, çizelge oluşturulurken mutlaka yerine getirilmesi gereken durumlar olarak 

tanımlanabilir. Katı kısıtların ihlali çizelgeyi geçersiz kılar. Çizelgeyi oluşturacak olan kurumun 
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yaklaşımına göre değişiklik gösterebilirler. Katı ve yumuşak kısıtlar amaç fonksiyonun 

bileşenleridir. Temelde katı ve yumuşak kısıtların belirlenmesi ve ağırlıklandırılması ile amaç 

fonksiyon belirlenmiş olur. Bölüm 1.‘de de bahsedildiği gibi literatürdeki çalışmalar genel olarak 

pratikten kaynaklı problemleri çözmek için genel olarak çözümlerin ne kadar iyi olduğunu 

değerlendiren amaç fonksiyonların, problemin tanımladığı kısıtlara özgü olarak geliştirilmesi 

yönündedir. Ancak bu yöntem problem değiştiğinde, yani kısıtlar değiştiğinde verimsiz 

olmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında her eğitim kurumunda ortak olduğu düşünülen kısıtlar 

işleme alınmıştır. Ancak kısıtların türleri ve sayıları önerilen yaklaşım için bir etkiye sahip 

değildir. Bunun sebebi önerilen yaklaşımda amaç fonksiyonun içeriği değil yapısı ile ilgili bir 

önermede bulunulmuş olmasıdır. Bölüm 3.3.4.’de önerilen amaç fonksiyon detaylı olarak 

anlatılacaktır. Bu tez çalışması kapsamında işleme alınan katı kısıtlar aşağıdaki gibidir: 

Öğretim elemanı, öğrenci(dönem) ve ders kısıtları: 

 Bir öğretim elemanı aynı zaman diliminde birden fazla ders okutamaz. 

 Bir dersliğe aynı zaman diliminde sadece bir ders atanabilir. 

 Aynı dönemin dersleri aynı zaman dilimine atanamaz.  

Bu kısıtlar Eşitlik. 3.4’de matematiksel olarak modellenmiştir. | | Operatörü küme 

uzunluğunu, t haftalık ders planındaki her bir saati, r1 ve r2 her bir dersliğin tanımlayıcısını ifade 

eden değişkenlerdir. Diğer sembollerin tanımları Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

 

𝑞1(𝑥) =  ∑ ∑ |𝐶𝑟1,𝑡
{𝑖𝑑,öğ𝑟.  𝑒𝑙𝑚.,   𝑑ö𝑛𝑒𝑚}

⋂ 𝐶𝑟2,𝑡
{𝑖𝑑,öğ𝑟.  𝑒𝑙𝑚.,   𝑑ö𝑛𝑒𝑚}

|𝑟1≠𝑟2𝑡  (3.4) 

 

Bu modele göre q1 değeri, verilen çizelgenin tüm zaman dilimlerini taramak üzere; farklı 

dersliklere aynı zaman diliminde atanan öğretim elemanı, ders ve dönem çakışmalarının sayısı 

ile aynı dersliğe, aynı zaman diliminde atanan farklı öğretim elemanı, ders ve dönem 

çakışmalarının sayısının toplamını gösterir. 

 Derslik kapasitesi ders reel mevcudundan küçük olmamalı ve mümkün olduğunca yakın 

olmalıdır.  

Matematiksel modellemesi aşağıda verilmiştir. | | operatörü mutlak değeri, t haftalık ders 

planındaki her bir saati ve r her bir dersliğin tanımlayıcısını ifade eden değişkenlerdir. 

 

𝑞2(𝑥) = ∑ ∑ |𝐶𝑟,𝑡
{𝑟𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡}

− 𝑟{𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒}|𝑟𝑡  (3.5) 

 

Bu modele göre q2 değeri, verilen çizelge x’de tüm dersliklerin doluluk oranlarının(reel-

mevcutların) kendi kapasitelerine ne kadar yakın olduğunu göstermektedir. 
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3.3.2. Yumuşak Kısıtlar 

 

Yumuşak kısıtlar katı kısıtlar gibi amaç fonksiyonun parçasıdır. Ancak bu kısıtların tatmin 

edilmemesi çizelgeyi geçersiz kılmaz. Bunun yerine yumuşak kısıtlar ne kadar tatmin edilirse 

çizelgenin başarısı o kadar artar. Doğal olarak Bölüm 3.3.3.’te anlatılacağı gibi ağırlıkları katı 

kısıtlardan daha düşüktür. Belirlenen kısıtlar şöyledir:  

 Aynı dönem öğrencileri bir günde, GTDL’ye yakın sayıda ders almalıdır. 

 Matematiksel modellemesi Eşitlik. 3.6’da verilmiştir. Burada | | operatörü küme 

uzunluğunu, ‖ ‖ operatörü ise mutlak değeri göstermektedir. 

 

𝑞3(𝑥) = ∑ ∑ ‖|⋃ 𝐶𝑑,𝑔
{𝑖𝑑}

| − 𝐺𝑇𝐷𝐿‖𝑔𝑑  (3.6) 

 

Bu modele göre q3 değeri aynı dönem öğrencilerinin aynı güne yerleştirilen farklı ders 

sayısının, günlük limite ne kadar yakın olduğunu gösterir. 

 Aynı dönem öğrencileri bir günde toplam günlük ders saati limitinden daha fazla süre 

ders almaması tercih edilir.  

Matematiksel modellemesi Eşitlik. 3.7’de verilmiştir. Burada | | operatörü mutlak değeri 

göstermektedir 

 

𝑞4(𝑥) = ∑ ∑ |𝑇𝐷𝑆𝑔,𝑑 − 𝐺𝐷𝑆𝐿|𝑔𝑑  (3.7) 

 

Toplam ders saati sayısı (TDS), verilen gün(g) ve dönem(d) için ataması yapılmış ders 

saati sayısını ifade etmektedir. 

 

3.3.3. Ağırlıklar 

 

Her bir katı ve yumuşak kısıttan elde edilen değerler önem derecesine göre 

ağırlıklandırılmıştır. Tek bir katı kısıtın bile tatmin edilmemesi çizelgeyi başarısız kılacağından 

katı kısıtların ağırlıkları yumuşak kısıtlara göre çok daha fazladır. Öyle ki tek bir katı kısıt, sonuca, 

neredeyse tüm yumuşak kısıtların toplamından daha fazla etki eder. Ağırlıklandırma tablosu 

Tablo 3.2.’de verilmiştir: 

 

 

 



Mustafa Şamdan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

30 
 

Tablo 3.2. Katı ve yumusak kısıtların ağırlıkları 

Ağırlık Değer 

w1 100 

w2 min (2 ln 𝑥2 ,
𝑤1

2
)  

w3 2x

𝑤1
  

 

w1 bağımsız olarak düşünülmüş bir referans değerdir ve Eşitlik 3.4’teki katı kısıtların 

ağırlığıdır. Çeşitli değer aralıklarında denenmiş ve bu çalışma için 100 olarak belirlenmiştir. Diğer 

ağırlıklar w1 ağırlığını referans almaktadır.  

 

3.3.4. Amaç Fonksiyon 

 

Her bir katı ve yumuşak kısıt, ağırlıkları ile çarpılmış, elde edilen değerler toplanarak 

amaç fonksiyon değeri hesaplanmıştır. Amaç fonksiyonun matematiksel olarak ifadesi aşağıdaki 

gibidir: 

 

𝐴𝑚𝑎ç𝐹𝑜𝑛𝑘𝑖(𝑥) =  𝑤1𝑞1(𝑥) + 𝑤2𝑞2(𝑥) + 𝑤3𝑞3(𝑥) + 𝑤3𝑞4(𝑥) (3.8) 

 

𝐴𝑚𝑎ç𝐹𝑜𝑛𝑘𝑖(𝑥) verilen çizelge x’de i. bölüm için amaç fonksiyonun uygulanması demektir. 

𝐴𝑚𝑎ç𝐹𝑜𝑛𝑘(𝑥) ise tüm bölümler için amaç fonksiyonun uygulanması demektir. Amaç fonksiyonu, 

tüm bölümlerin haftalık ders çizelgesi(çözüm) için, hem de herhangi bir bölümün ders 

çizelgesi(yerel çözüm) için kullanılmaktadır. Standart YAK algoritmasında amaç fonksiyon 

uygunluk değerini elde etmek için bütün bir çözüme uygulanmıştır, önerilen yaklaşımda ise yerel 

uygunluk değerlerini elde etmek için her bölüme ayrı uygulanmıştır. İki yaklaşımın 

kıyaslanmasında aynı amaç fonksiyon kullanılmıştır. Önerilen yaklaşım Bölüm 3.5.’de detaylıca 

verilecektir. 

 

3.3.5. Komşuluk Yapıları 

 

Yerel aramalar, mevcut bir çözümün yakınlarında bulunan veya mevcut çözüme benzeyen 

çözümler olarak tanımlayabileceğimiz yeni çözümleri keşfetme işlemidir. Mevcut çözümler 

üzerinde yapılan bir dizi değişiklik ile çözüm uzayı üzerinde ideal çözüme doğru hareket 

edilmeye çalışılır. Bu işlem esnasında çözüm uzayında yanlış yöne ilerlenirse veya yerel optimum 

değere takılınırsa problemin çözülme olasılığı düşer ve çözülme süresi artar. Bu bakımdan yerel 

aramalar bir algoritmanın başarısına doğrudan etki eder. Yerel arama, çizelgeleme problemi gibi 
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kombinasyon problemlerinde en temel manası ile mevcut çizelge üzerinde küçük değişiklikler 

yapma işlemidir. Örneğin mevcut bir çizelgede bulunan bir dersin çizelgenin başka bir yerine 

taşınması veya başka bir ders ile yer değiştirmesi bir yerel arama işlemidir. Sonuçta ortaya 

mevcut çözüme benzeyen yani çözüm uzayında mevcut çözüme komşu olan yeni bir çözüm elde 

edilir. Elde edilen çözüm değerlendirilir ve mevcut çözümden daha iyi ise çözüm uzayında bu 

yöne doğru hareket edilir.  

Komşuluk yapıları ilk olarak 1997 yılında önerilen, çözüm uzayındaki arama genişliğinin 

sistematik şekilde değiştirilmesiyle yerel optimumdan kaçınmayı hedefleyen bir yerel arama 

metodudur[60]. Araştırmacılar taşıma(NL-1), yer değiştirme(NL-2), çıkarım zinciri(NL-3) gibi 

çeşitli komşuluk yapıları önermişlerdir[63, 96]. Bu tez çalışması kapsamında Bölüm 2.3.3.’te 

verilen komşuluk yapılarından NL-1, NL-2 ve NL-3 uygunluk durumuna göre birlikte 

kullanılmıştır. 

NL-1: Taşıma komşuluk yapısında çizelge üzerinde rastgele seçilen bir ders, çizelgenin 

boş bir kısma taşınır. Şekil 3.3.’te NL-1 işlemi gösterilmiştir. En basit komşuluk yapısı 

yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem çizelgede yeterince boşluğun bulunmadığı durumlarda 

işe yaramamaktadır. 

 

 

Şekil 3.3. NL-1 komşuluk yapısı 
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NL-2: Yer değiştirme komşuluk yapısında çizelge üzerinde rastgele bir ders seçilir. Seçilen 

ders çizelge üzerinde yine rastgele seçilen bir noktaya taşınır. Ancak bu noktada atanmış bir veya 

birkaç ders olabilir. Bu dersler seçilen dersin yerine atanarak yer değiştirme işlemi yapılır. Bu 

işlemler yapılırken dersler kredi sayılarına göre blok olarak taşınmalıdır. Seçilen dersin kredi 

sayısı ile hedef noktada bulunan derslerin kredileri toplamı eşit olmalıdır. Şekil 3.4.’te değiştirme 

işlemi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.4. NL-2 komşuluk yapısı 

 

NL-3: Çıkarım zinciri komşuluk yapısı, uzunluğu önceden belirlenen bir ders zincirinin, 

yani çizelge üzerindeki birden fazla peş peşe gelen dersi kapsayan ardışık slotun, çizelgenin başka 

bir bölgesine, taşıma ve yer değiştirme komşuluk yapılarından da faydalanılarak taşınması veya 

yer değiştirmesi işlemidir. Çözüm üzerinde diğer komşuluk yapılarına göre daha fazla değişiklik 

yapıldığından yerel arama esnasında çözüm uzayının daha uzak bölgelerini taramaktadır. Yerel 

optimuma takılma ihtimalini düşürmektedir. 
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Şekil 3.5. NL-3 komşuluk yapısı 

 

3.4. Yapay Arı Kolonisi Algoritması 

 

Bal arıları, koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Koloni 

hayatında yardımlaşma ve iş bölümü esastır ve kolonideki her bireyin kendine özgü görevi vardır. 

Kolonide bireyler arası iletişim, feromon adı verilen  ve bireyler tarafından vücut dışına salgılanan 

kimyasal maddeler ve bireylerin yaptığı çeşitli vücut hareketleri ile yani danslar ile 

sağlanmaktadır. Arılar beslenmek ve özellikle yavru büyütmek için mutlaka polene ve nektara 

ihtiyaç duyarlar. Polenler ve nektarlar yani yiyecek kaynakları olmadan koloni yaşamını devem 

ettiremez ve neslinin devamlılığını sağlayamaz. Bu sebeple bal arıları yiyecek bulmakta 

kendilerine özgü zekice yöntemler geliştirmişlerdir.  

Bir arı kolonisinde ana arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere üç farklı birey bulunmaktadır. 

Ana arı her kolonide yalnızca bir tane bulunur ve yumurtlayarak yeni nesillerin dünyaya 

gelmesinden sorumludur. Erkek arılar ise çiftleşme uçuşuna çıkan genç ana arılar ile 

çiftleşmektir. Erkek arılar çok kısa bir dile sahip olduklarından nektar toplayamazlar ve iğneleri 

olmadığından kendilerini koruyamazlar. Çiftleşmeden sonra, yaz sonu veya son baharda işçi 

arılarca kovandan kovularak ölürler. Bunlar dışındaki tüm işlerden işçi arılar sorumludur. Petek 
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örme, kovan temizliği, nektar toplama, polen toplama, propolis ve sutaşıma gibi görevler 

bunlardan bazılarıdır.  

Yapay arı kolonisi algoritması, işçi arıların yiyecek bulmakta kullandıkları kendilerine 

özgü zeki davranışlarından esinlenerek oluşturulmuş bir optimizasyon algoritmasıdır. Sürü 

zekâsına dayanan bu algoritma, sürü halinde hareket eden arıların besin ararken sergilemiş 

oldukları davranışları taklit eder.  İşçi arıların kovandan ayrılmasıyla başlayan arama süreci, 

başlangıçta rastgele yapılan yiyecek kaynağı araştırmaları ve ardından bulunan kaynakların 

işlenmesi ve kovana taşınması ile devam eder. Arılar kovandayken, kaynaklar hakkındaki bilgileri 

diğer arılarla paylaşırlar. Bu sayede bir kaynakta yiyecek miktarının azalması durumunda arılar 

yeni yiyecek kaynaklarına veya aldıkları bilgiye göre mevcut diğer yiyecek kaynaklarına 

yönelmeye başlarlar.  

Araştırmacılar yiyecek arama modelinde üç temel öğe öngörmüşlerdir. Bunlar: yiyecek 

kaynakları, görevli işçi arılar, görevi belli olmayan işçi arılardır. Yiyecek kaynakları, arıların 

yiyecek aramak için gittiği doğal nektar ve polen depolarıdır. Yiyecek kaynağının kalitesi, 

kaynağın türü, uzaklığı ve nektar miktarı gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak genel olarak tüm 

özelliklerinin değerlendirilmesi ile tek bir yiyecek kaynağı kalitesi ölçüsü ile ifade edilebilir. 

Görevi belli olan işçi arılar daha önceden belirlenmiş kaynaklardan toplanan yiyeceğin kovana 

getirilmesi işi ile görevlendirilmişlerdir. Bir diğer görevi ise gittikleri kaynağın konum ve kalite 

bilgilerini kovandaki diğer arılarla paylaşmaktır. Görevi belirli olmayan işçi arılar yiyecek 

toplanabilecek kaynakları arama eğilimindedirler. Görevi belli olmayan iki çeşit işçi arı vardır. 

Bunlar rastgele kaynak arayan kâşif arılar ve kovanda bekleyen ve görevli arıları izleyerek bu 

arılar tarafından gelen bilgiye göre yeni kaynaklara yönelen gözcü arılardır. 

Arılar arasındaki bilginin iletilmesi, kolektif yapının ve ortak bilginin oluşmasındaki en 

önemli konudur. Arıların yaşam alanı olan kovan bazı bölümlere ayrılabilir. Bu alanlardan biri de 

bölüm bilgi paylaşımının gerçekleştiği dans alanı olarak adlandırılan alandır. Arılar arasında bilgi 

paylaşımı arıların yapmış olduğu dansla gerçekleşir. Paylaşılan bilgi ile kaliteli yeni yiyecek 

kaynakları keşfedilir[97] Kaynaklar ile ilgili bilgiyi alan arı bu hedefe ulaşmak için güneş ışığından 

faydalanır. Yörüngeleri ile güneş arasındaki açıyı hesaplayabilmektedirler. Enerji tüketimine göre 

uzaklık belirleyen arılar, yüklerine göre farklı yükseklikte uçarak enerjilerini ayarlamaktadırlar. 
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Şekil 3.6. Arıların yiyecek kaynağı arama davranışları[98]. 

 

Arıların yiyecek arama ve getirme davranışları Şekil 3.6.’da gösterilmiştir. Bu 

davranışların şekil üzerinde incelenmesini ve açıklamalarını Akay şu şekilde gerçekleştirmiştir: 

A ve B bulunmuş kaynaklar olarak farz edilmiştir. Başlangıçta görevi belli olmayan işçi arı, 

rastgele yiyecek kaynağı aramaya başlayacaktır. Bu arı için iki durum mevcuttur: Birincisi; S ile 

gösterilen bu arı kâşif arı olabilir ve yiyecek aramaya başlayabilir İkincisi; Dans eden arıları 

izleyerek tarif edilen kaynaklara giden bir gözcü arı olabilir. Bu arı R ile gösterilmiştir. Kaynaklara 

giden arılar buldukları kaynaklardan nektar getirmeye başlarlar. Böylece bu arılar görevli bir arı 

haline gelmişlerdir. Nektarı kovana getiren arı için bundan sonra üç seçenek vardır: 

i) Bilgi paylaşımında bulunmadan kaynaktan nektar getirmeye devam edebilir. Bu arı EF2 

ile gösterilmiştir. 

ii) Kaynağa dönmeden önce dans ederek nektar kaynağının yeri ve miktarı hakkında diğer 

arılara bilgi paylaşımında bulunarak diğer arıları bu kaynağa yönlendirebilir. Bu arı EF1 ile 

gösterilmiştir. 

iii) Kaynağı terk ederek dans alanında gözcü arı olabilir. Bu arı UF ile gösterilmiştir. 
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YAK algoritması yiyecek arama sürecindeki bu davranışları temel olarak modellenmiştir. 

Algoritmaya göre toplam arı sayısı yiyecek kaynağı sayısına eşittir. Popülasyon, işçi arı (görevli 

işçi arı), gözcü arı (görevli olmayan kovanda bulunan işçi arı) ve kâşif arı (görevi olmayan kovan 

dışında bulunun işçi arı) olmak üzere üç farklı arı tipinden oluşmaktadır. Bu üç tip arının yaptığı 

işlemler algoritmanın üç faklı safhasını temsil etmektedir. Standart YAK algoritması genel olarak 

aşağıda verilmiştir, algoritmanın detaylarına [1, 3]kaynaklarından erişilebilir. 

 

 
Procedure: Standart YAK Algoritması 
Input: SN (çözüm sayısı), t (deneme sayısı),  MaxIterasyon (döngü sayısı) 
Output: Çözüm 
Function Sömür (Ei) returns Ei // i. çözümü iyileştir 
  Enew←Yerel_arama_yap(Ei) // komşu çözüm bul 

Fnew← Eşitlik_3_9_a_göre_çözümü_çözümü_değerlendir(Enew) 
Ei←İyi_çözümü_seç(Fnew, Fi) 
ti← Deneme_sayısını_güncelle(i) 

 
 t ←Deneme_sayılarını_sıfırla (SN) 
E←Başlangıç_çözümlerini_oluştur(SN)  
F← Eşitlik_3_9_e_göre_çözümü_çözümleri_değerlendir(E) // fitness değerlerini hesapla 
while iterasyon < MaxIterasyon  
 foreach işçi_arı  i 
  Ei←i. çözümü seç  
  Ei←Sömür(Ei) 
 end 
 P← Eşitlik_3_10_a_göre_çözümü_çözümlerin_seçilme_olasılıklarını_hesapla(E) 

foreach gözcü_arı 
 Ei←Seçim_stratejisine_göre_bir_çözüm_seç(P) 

  Ei←Sömür(Ei) 
 end 

foreach kaşif_arı 
 Ei←Deneme_limitini_ aşan_bir_çözümü_seç(t) 

  Enew←Yeni_bir_çözüm_bul 
  Ei←Enew 
 end 
 Ebest←En_iyi_çözümü_hafızada_sakla 
 iterasyon ++; 
endwhile 

 
 

3.4.1. Başlangıç Safhası 

 

Yiyecek kaynakları aranırken başlangıç olarak kâşif arılar rastgele yiyecek aramaya 

başlarlar. Kaynağı bulan kâşif arı artık görevli arı yani işçi arı olur ve kovana nektar götürmeye 

başlar. Kovana geldiğinde bulduğu yiyecek kaynağı hakkındaki bilgileri kovandaki diğer arılar ile 

paylaşır. Bu olayın YAK algoritması modelindeki karşılığı SN kontrol parametresi kadar rastgele 

çözüm üretilmesi ve çözümlerin değerlendirilmesidir.  
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Yiyecek kaynaklarının nektar miktarlarının tespiti, yani yiyecek kaynaklarının kalitesinin 

ölçümlenmesi için bir amaç fonksiyonu kullanılmıştır. YAK algoritması temelde nümerik 

fonksiyonlar için geliştirdiğinden Bölüm 3.3.4.’te tanımlanan Eşitlik 3.8’de probleme uygun 

olarak tanımlanmış bir amaç fonksiyon olarak kullanılmıştır. Yiyecek kaynağının kalitesi, yani 

amaç fonksiyonuna değeri, kısıtlamalar temel alınarak hesaplanmıştır. Kısıtlamalara uyulan 

durumlarda kısıtların ağırlığına bağlı olarak amaç fonksiyon değeri düşürülmüş, kısıtlamalara 

uyulmayan durumlarda amaç fonksiyon değeri artırılmıştır. Bu da, amaç fonksiyon değeri ne 

kadar yüksekse yiyecek kaynağının kalitesinin o kadar az, amaç fonksiyon değeri ne kadar 

düşükse yiyecek kaynağının kalitesinin de o kadar fazla olduğu anlamına gelmektedir. Amaç 

fonksiyon değerleri normalize edilmemiş değerler olduğundan, matematiksel olarak daha 

kullanışlı olan uygunluk fonksiyonu, amaç fonksiyon üzerinden hesaplanmıştır. 

 

𝑓(𝑖) =
1

1+𝐴𝑚𝑎ç𝐹𝑜𝑛𝑘(𝑖)
 (3.9) 

 

Uygunluk fonksiyonu amaç fonksiyonun tersi şeklinde çalışmaktadır. Yani uygunduk 

değeri ne kadar yüksekse yiyecek kaynağı o kadar kalitelidir. 

İlklendirme aşaması optimizasyon algoritmaları için önemli bir safhadır. Optimizasyon 

işlemine başlarken çözüm uzayı üzerinde bir veya birden fazla başlangıç noktası seçilmektedir. 

Başlangıç noktaları ideal çözüme ne kadar yakınsa çözüme giden yol da o kadar kısa ve kolay 

olacaktır. Bu açıdan ilklendirme safhası optimizasyon problemlerinde araştırmacılar tarafından 

sıkça konu edilmiş ve başlangıç çözümlerinin oluşturulmasında çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Bu tez kapsamında başlangıç popülasyonunun özelleştirilmesi konu edilmemiştir ve tamamen 

rastgele çözümler üretilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.  

 

3.4.2. İşçi Arı Safhası 

 

İşçi arılar görevli oldukları yiyecek kaynaklarına giderler ve nektar toplarlar. Kovana 

geldiklerinde yiyecek kaynağı hakkındaki bilgileri kovandaki diğer arılar ile paylaşırlar.  

Algoritmaya göre her bir işçi arı, bir çözüme gönderilir. Gönderildiği çözüm üzerinde yerel arama 

yaparak komşu çözüm üretirler. Yerel arama işlemini Bölüm 3.3.5.’te anlatılan komşuluk yapısını 

kullanarak gerçekleştirirler. Üretilen komşu çözüm denklem Eşitlik 3.9’a göre değerlendirilir ve 

önceki çözümden daha iyi ise, onun yerine geçer. Başarısız iyileştirme sayısı olan trial göstergesi 

sıfırlanır. Eğer daha iyi bir komşu çözüm bulunamazsa trial bu kaynak için bir artırılır. trial 

göstergesi bir kontrol parametresi olan limit değerine ulaştığında ilgili yiyecek kaynağı yani 

çözüm terkedilir. Çünkü bu kaynaktan, çözüm uzayı üzerinde ideal çözüme doğru gidilebilme 

olasılığı çok düşüktür. Böylece bu çözüm üzerinde görevlendirilmiş olan işçi arı, kâşif arıya 
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dönüşecek ve çözüm uzayında farklı bir noktada bulunan yeni bir çözüm ile yoluna devam 

edecektir. YAK algoritmasının bu özelliği çözüm uzayına yaptığı keşif gücünü artırmaktadır. Diğer 

algoritmalar arasından özellikle bu özelliği ile öne çıkmaktadır. 

 

3.4.3. Gözcü Arı Safhası 

 

Gözcü arılar işçi arılar gibi her biri bir yiyecek kaynağına giderek çalışmazlar. Onlar işçi 

arılardan aldıkları bilgilere göre yiyecek kaynaklarının kalitelerini değerlendirir ve hangi yiyecek 

kaynağına gideceğine dair bir seçim yapar. Çoğu gözcü arı kalitesi yüksek yiyecek kaynaklarına 

gitmeyi tercih eder. Çünkü bu kaynaktan yiyecek getirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

bilirler. Ancak yine de kalitesi en düşük yiyecek kaynağına bile az da olsa gözcü arı gidecektir.  

YAK algoritmasında işçi arı safhasının bitiminde yiyecek kaynaklarının kalitesi baz 

alınarak tüm çözümlerin seçilme olasılıkları Eşitlik 3.10’a göre hesaplanır. 

 

𝑝(𝑖) = 0,6 +
𝑓𝑖

∑ 𝑓(𝑖)𝑆𝑁
𝑘=1

 (3.10) 

 

Gözcü arılar, belirlenen bir seçim stratejisi ile çözümlerin seçilme olasılıklarından 

faydalanarak iyileştirecekleri çözümü seçerler. YAK algoritması seçim yapmak için denklem X’e 

göre hesaplanan değerler üzerinden rulet tekerleği yöntemini kullanmıştır. 

Çözüm seçildikten sonra gözcü arılar da tıpkı işçi arılar gibi çalışırlar. Çözüm üzerinde 

yerel arama yaparak çözümü iyileştirmeye çalışırlar. Topladıkları bilgiyi diğer arılar ile 

paylaşırlar. Yiyecek kaynağını limit değeri kadar denemeden sonra halen iyileştiremezlerse terk 

ederler ve kâşif arıya dönüşürler. 

 

3.4.4. Kâşif Arı Safhası 

 

Kâşif arılar, ilklendirme safhasında veya artık iyileştirilemeyen çözümler yerine, yeni 

rastgele çözümler üretmekten sorumludurlar. Bu işlem için tüm olası çözümlerin deneme 

sayılarına bakarlar. Deneme sayısı üst sınıra ulaşanları, rastgele buldukları bir olası çözümle 

değiştirirler. 

Kâşif arı safhasından sonra bulunan en iyi çözüm hafızada saklanır. Bütün bu işlemler 

durdurma kriterleri yerine getirilinceye kadar yâda YAK algoritmasının kontrol 

parametrelerinden biri olan MaxIterasyon‘a ulaşılıncaya kadar devam eder. 

YAK algoritması keşif gücü yüksek, parametre sayısı az ve problemlere entegrasyonu 

kolay bir algoritmadır. Bölüm 2.3.’te de bahsedilen ve araştırmacıların iyileştirilmesi gerektiği 
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düşüncesi ile çeşitli yaklaşımlar önerdikleri safhaları vardır. Bu tez kapsamında yerel aramaları 

iyileştirmek için yeni bir YAK algoritması önerilmiştir. 

 

3.5. Önerilen Yaklaşım 

 

Önerilen yaklaşımda, her bir çözüm bir grup yerel çözümün birleşiminden oluşacak 

şekilde düşünülmüştür. Uyguladığımız problem üzerinden düşünürsek, Mühendislik Fakültesinin 

haftalık ders planı bir çözüm, her bir bölümün ders planı ise bir yerel çözümdür. Arıların yerel 

çözümler ile ilgili topladıkları bilgilerin değerlendirilmesi sonucu genel çözüm hakkında bilgi 

edinildiği varsayılmıştır. Verilen bir x çözümünün i. yerel çözümünün uygunluk değerinin 

hesaplanması Eşitlik. 3.11’de verilmiştir. 

 

𝑓𝑖(𝑥) =
1

1+𝐴𝑚𝑎ç𝐹𝑜𝑛𝑘𝑖(𝑥)
 (3.11) 

 

Yerel çözümlerin eş zamanlı iyileştirilmesi istendiğinden Eşitlik 3.12’ye göre yerel 

çözümlerin ortalama kare hatası hesaplanmıştır. Burada fort yerel uygunluk değerlerin 

ortalamasını göstermektedir. Eşitlik 3.13’te ortalama kare hatası(MSE) genel uygunluk fonksiyon 

hesabına katılarak dengeli çözümlere öncelik verilmiştir. 

 

𝑀𝑆𝐸(𝑥) =
1

𝑛
∑ (𝑓𝑖(𝑥) − 𝑓𝑜𝑟𝑡(𝑥))2𝑛

𝑖=1  (3.12) 

 

Eşitlikte n yerel çözümlerin sayısını göstermektedir. MSE yerel çözümlerin amaç 

fonksiyonları üzerinden hesaplanan ortalama kare hatasıdır. Çözümün genel uygunluk değeri 

Eşitlik 3.13’e göre, yerel uygunluk değerleri çarpımının, ortalama kare hatası ile olan ters 

orantısından hesaplanmaktadır. 

 

𝐹(𝑥) =  
𝑓1.𝑓2.𝑓3…𝑓𝑛

1+𝑀𝑆𝐸
 (3.13) 

 

Eşitlikte göre yerel uygunluk değerleri ne kadar birbirine yakınsa genel uygunluk değeri 

o kadar yüksek, aynı zamanda yerel uygunluk değerleri ne kadar yüksek ise genel uygunluk 

değeri de o kadar yüksek olacaktır. Bu yaklaşım arıların “iyi çözümleri daha çok ziyaret et” 

şeklindeki seçim stratejisini “iyi çözümlerden, daha dengeli olanları daha çok ziyaret et” şeklinde 

değiştirmektedir. Çözümlerin seçilme olasılıkları Eşitlik 3.14’e göre hesaplanmaktadır. 
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𝑃(𝑥) =
𝐹(𝑥)

∑ 𝐹(𝑥𝑘)𝑆𝑁
𝑘=1

 (3.14) 

 

İyileştirilecek çözüm seçildikten sonra, çözümü oluşturan yerel çözümlerden kötü 

durumda olan daha çok ziyaret edilmelidir. Verilen x çözümüne ait yerel çözümlerin seçilme 

olasılıkları Eşitlik 3.15’e göre hesaplanmaktadır. 

 

𝑃𝑖(𝑥) = 1 −
𝑓𝑖(𝑥)

∑ 𝑓𝑘(𝑥)𝑆𝑁
𝑘=1

 (3.15) 

 

Önerilen yaklaşıma göre YAK algoritması aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

 
Procedure-2: Önerilen YAK Algoritması 
Input: SN (yiyecek kaynağı sayısı), t (deneme sayısı),  MaxIterasyon (döngü sayısı) 
Output: Çözüm 
Function Sömür (Ei) returns Ei // i. çözümünü iyileştir 

p←Eşitlik_3_15_e_göre_yerel_çözümlerin_seçilme_olasılıklarını_hesapla(Ei) 
bolüm←Seçim_stratejisine_gore_bir_yerel_çözüm_seç(p) 
Enew←Yerel_arama_yap(Ei, bölüm) // bu bölüm için komşu çözüm bul 
Fnew←Eşitlik_3_11_e_göre_çözümü_değerlendir(Enew) Ei←İyi_çözümü_seç(Fnew, Fi) 
ti←Deneme_sayısını_güncelle(i) // çözüm iyileştirilememişse arttır değilse sıfırla 

 
t←Deneme_sayılarını_sıfırla (SN) 
E←Başlangıç_çözümlerini_oluştur(SN) // yiyecek kaynaklarını bul 
F← Eşitlik_3_11_e_göre_çözümü_değerlendir(E) // fitness değerlerini hesapla 
while iterasyon < MaxIterasyon 
 foreach işçi_arı i 

Ei←i. çözümü seç 
Ei←Sömür(Ei) 

 end 
 P←Eşitlik_3_14_ye_göre_seçilme_olasılıkları_hesapla(E) 

foreach gözcü_arı 
Ei←Seçim_stratejisine_gore_bir çözüm_seç(P) // iyi çözümlere öncelik ver 
Ei←Sömür(Ei) 

 end 
foreach kaşif_arı 

Ei←Deneme_limitini_aşan_bir _çözümü_seç(t) 
Enew←Yeni_bir_çözüm_bul 
Ei←Enew 

 end 
 Ebest←En_iyi_çözümü_hafızada_sakla 
 iterasyon ++; 
endwhile 
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3.6. Algoritmaların Kıyaslanması 

 

Önerilen YAK algoritmasının başarısının doğru şekilde ölçülmesi için sıradan yak 

algoritması ile kıyaslanması gerekmektedir. Bu amaçla iki algoritma da Bölüm 3.1.’de tanımlanan 

probleme, Bölüm 3.2.’de detayları verilen veri seti ile uygulanmıştır. Algoritmaların doğru şekilde 

kıyaslanması için şu adımlar planlanmış ve gerçekleştirilmiştir: (1) kıyaslama parametresinin 

belirlenmesi, (2) algoritmaların performanslarını değiştiren etkenlerin belirlenmesi ve eşit 

şartların oluşturulması, (3) elde edilen veriler kullanılarak uygulanacak kıyaslama yöntemlerinin 

belirlenmesi ve uygulanması. 

Zaman karmaşıklığı (time complexity) ve yer (space complexity) karmaşıklığı 

algoritmaların kıyaslanmasında sık kullanılan parametrelerdendir. NP-C tipi problemlerde ideal 

sonuca ulaşmak çok zor olabildiğinden bu karşılaştırmalar dışında kullanılan metotlar da vardır. 

Bunlardan biri, algoritmaların çözüm kalitesini gösteren amaç fonksiyon değerleri üzerinden 

kıyaslamadır. Bu kıyaslamada belirlenen durdurma kriteri gerçekleştiğinde algoritmaların 

ürettiği çözümlerin kaliteleri ölçülerek karşılaştırılmaktadır. Bu tez kapsamında önerilen YAK 

algoritması, standart YAK algoritması üzerine kurulmuştur ve algoritma üzerinde zaman 

karmaşıklığı ve yer karmaşıklığı bakımından üstel bir değişim gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden 

kıyaslamalar amaç fonksiyon değerlerine göre yapılmıştır. Doğru kıyaslama için, Eşitlik 3.8’de 

tanımlanan amaç fonksiyon iki algoritma için de ortak olarak kullanılmıştır. 

 

Tablo 3.3. Algoritmaların başlangıç parametreleri 

Parametre Değer Açıklama 

maxCycle 1000 Algoritmanın döngü sayısı olan ve durdurma kriteri olarak 

seçilen iterasyon sayısıdır 

limit 250 Bir çözümün artarda en fazla kaç kez başarısız iyileştirme 

girişimine müsaade edileceğini belirler. Bu değere ulan 

yiyecek kaynağı terk edilir. 

runTime 50 Algoritmaların probleme uygulanma sayısıdır. 

SN 250 Popülasyon sayısı. 

lb 0 Çizelge vektörünün ilk elemanının indeksidir. 

ub  Çizelge vektörünün son elemanının indeksidir. Problemde 

kullanılan veri setine göre otomatik oluşturulur. 

 

Algoritmalara verilen başlangıç parametreleri performanslarını ve çözüm kalitelerini 

doğrudan etkilediğinden Tablo 3.3.’de de verilen ortak parametreler kullanılmıştır.  
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Durdurma kriterleri olarak iterasyon sayısı parametresi seçilmiştir ve değeri 1000 olarak 

belirlenmiştir. Her iterasyonda hesaplanan amaç fonksiyon değerleri yorumlanmak üzere 

veritabanına kaydedilmiştir. 

 

Tablo 3.4. Algoritmaların geliştirme ve test ortamları 

Başlık Değer 

Hafıza Kapasitesi 16 Gb 

İşlemci Gücü 3,6 GHz 8 çekirdek 

İşlemci Ön Belleği 8 Mb 

Programlama Dili PHP7, Matlab 

Veritabanı PostgresSQL 

 

Algoritmalar Tablo 3.3.’te özellikleri verilen aynı teknolojik altyapıya sahip bilgisayarlar 

üzerinde koşturulmuştur ve aynı yazılım dili ile geliştirilmiştir. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, Bölüm 3.6.’da bahsedilen adımlar gerçekleştirilerek elde edilen deneysel 

verilerin değerlendirmeleri sunulmuştur. Detaylı inceleme için öncelikle algoritmalar probleme 

birer kez uygulanmış ve sonuçlar incelenmiştir. Fakülte çizelgesi yani genel çözüm ve bu 

çizelgenin parçaları olan bölüm çizelgeleri yani yerel çözümler oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.1. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Mühendislik Fakültesi genel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

Şekil 4.1.’de genel çözümün amaç fonksiyon değerlerinin, iterasyon sayısına bağlı olarak 

değişimi görülmektedir. Algoritmalarda başlangıç çözümlerin rastgele üretilmesine bağlı olarak, 

ilk iterasyonda amaç fonksiyon değerleri farklılık gösterebilmektedir. Grafikte görüldüğü gibi 

önerilen yaklaşımın amaç fonksiyon değeri daha yüksek olmasına rağmen kısa zamanda bu 

değeri minimize etmeyi başarmıştır. İlerleyen iterasyonlarda da amaç fonksiyon değerini 

standart YAK algoritmasına göre iyi minimize etmiştir. Bu sonucun nasıl elde edildiğini daha iyi 

anlayabilmek için fakültenin bölümlerinden bazılarının yerel çözümlerini incelemenin faydalı 

olabileceği düşünülmüştür. 
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Şekil 4.2. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Metalürji ve Malzeme Mühendisliği yerel 

çözümünün amaç fonksiyon değerlerinin değişimi. 

Şekil 4.3. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Makine Mühendisliği yerel çözümünün amaç 

fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

Veri setine ve pratikte yürüyen çizelgeye bakılarak çizelgelemesi en kolay olduğunu 

önceden bildiğimiz, yani katı kısıt ihlali en az olan bölümlerden biri olan Metalürji ve Malzeme 
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Mühendisliği ve çizelgelemesi en zor bölümlerden biri olan Makina Mühendisliği yerel çözümleri 

ele alınmıştır. Grafiklerdeki en dikkat çekici farklılık amaç fonksiyon değerlerindeki sıçramaların 

şiddeti ve sıklığı olarak görülmektedir. Sıradan YAK algoritmasının amaç fonksiyon 

değerlerindeki sıçramalar önerilen yaklaşıma göre daha azdır. İlk bakışta bu bir avantaj olarak 

görülebilir. Ancak bu durum temelde algoritmanın yerel optimum değerlere takılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu farklılığın bir sebebi algoritmaların çözümleri değerlendirme 

yaklaşımlarıdır. Durumun daha iyi anlaşılması için 81. iterasyonu incelemek faydalı olacaktır. 81. 

iterasyonda her iki algoritma da her iki bölüm için çok yakın değerler üretmiştir. Standart YAK 

algoritması o anki durumu değerlendirirken, doğrudan, elde ettiği genel amaç fonksiyon değerine 

bakmaktadır. Algoritmaya göre Metalürji ve Malzeme Mühendisliği için oluşan çözümün iyi 

durumda olması, genel çözümün amaç fonksiyonu değerine olumlu etki yapmaktadır. Bu yüzden 

standart YAK algoritmasına göre sonraki iterasyonlarda Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

mevcut durumu büyük ölçüde korunmalıdır. Ancak bu değerleri korumak demek alternatif 

çözümleri görmezden gelmek demektir. Bu da algoritmanın keşif gücünden feragat etmesi 

anlamına gelmektedir. Önerilen yaklaşıma göre ise, aynı bölüm aynı amaç fonksiyon değerine 

sahip olmasına karşın, standart YAK algoritmasındaki kadar başarılı bir çözüm olarak 

değerlendirilmemektedir. Bunun sebebi önerilen yaklaşımın bir çözümü değerlendirirken üç 

farklı parametreyi gözetmesidir: (1) genel amaç fonksiyon değerinin ne kadar iyi olduğu, (2) yerel 

amaç fonksiyonu değerlerinin ne kadar iyi olduğu, (3) yerel çözümlerin ne kadar dengeli olduğu. 

Önerilen yaklaşıma göre tüm bölümlerin çizelgeleri hep birlikte iyiye doğru gitmelidir. Bu sayede 

zamanla algoritma dengeli çözümlere öncelik tanımakta, olası genel çözümler arasında daha 

doğru seçim yapma becerisi kazanmaktadır. Verilen örnekte Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

iyi bir amaç fonksiyon değerine ulaşmış olsa bile Makina Mühendisliğinin kötü bir amaç 

fonksiyonu değerine sahip olması onu olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden ilerleyen 

iterasyonlarda iyi durumda olmasına rağmen Metalürji ve Malzeme Mühendisliği çizelgesinde 

değişiklikler yapılmasına müsaade edilmiştir. Bunun sonucunda mevcut değer zaman içerisinde 

iyiye ve kötüye doğru sıçramalar yapmıştır. Burada amaç Makine Mühendisliğinin kısıtlarını da 

tatmin edecek çözüm uzayı bölgesini aramaktır. 
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Şekil 4.4. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Jeoloji Mühendisliğini yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

Şekil 4.5. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Gıda Mühendisliği yerel çözümünün amaç 

fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

Diğer bir etken ise önerilen yaklaşımın yerel aramalarda farklı davranmasıdır. Standart 

YAK algoritmasında iyileştirmek üzere bir çözüm seçildiğinde, bu çözüm üzerinde rastgele bir 
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değişiklik yapılmaktadır. Önerilen YAK algoritmasında ise seçilen çözüm, yerel çözümlerden 

oluşmakta ve ikinci bir seçim de hangi yerel çözümün iyileştirileceği konusunda yapılmaktadır. 

Bu seçimde öncelik başarısız olan yerel çözümlerdir. Böylelikle algoritmanın bu safhasında 

arıların yerel arama davranışları değiştirilmiştir. 81. İterasyona Makine Mühendisliği yerel 

çözümü başarısız durumda olduğundan arılar bu yerel çözümü, Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği yerel çözümüne göre daha sık ziyaret edeceklerdir.  

 

Tablo 4.1. Arıların yerel çözümleri ziyaret sayıları 

Bölüm Standart YAK 

Ziyaret Sayısı 

Önerilen YAK 

Ziyaret Sayısı 

Çevre Mühendisliği 1091 3438 

Gıda Mühendisliği 1452 4632 

Kimya Mühendisliği 1170 3592 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 1650 669 

Jeoloji Mühendisliği 1019 3414 

Makine Mühendisliği 1167 3690 

Bilgisayar Mühendisliği 780 1610 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 1200 3686 

 

Tablo 4.1.’de standart YAK algoritması ve önerilen YAK algoritması çalıştırıldığında 

arıların çizelgenin hangi bölümünü ne kadar ziyaret ettiği bilgisi verilmiştir. Bu tabloya göre 

önerilen yaklaşımda karmaşık yerel çözümler, kolay olanlara göre daha sık ziyaret edilmiştir. 

Sıradan YAK algoritmasında ise yerel çözüm yaklaşımı olmadığından rastlantısal bir yerel arama 

gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak sıradan YAK algoritmasına göre en iyi durumda olan 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği en çok ziyaret edilen bölüm olmuştur. Bu durumda standart 

YAK algoritması için, çizelge üzerindeki bu tür bölgeleri sık ziyaret ederek zaman kaybettiği 

söylenilebilir. Ziyaret edilen bu bölgelerin zaten belirli başarı düzeyine sahip olduğunu 

düşünürsek, ziyaretlerin büyük çoğunluğunda ilgili çözümün deneme sayısının bir arttırması 

olasıdır. Bunun sonucunda ise çözümler sık sık deneme sayısı limitini aşacak ve kaynak yeterince 

keşfedilmeden terkedilecektir. İki algoritma arasındaki toplam ziyaret sayısı farkının, YAK 

algoritmasının bu davranışından kaynaklandığı görülmektedir. 
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Şekil 4.6. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Kimya Mühendisliği yerel çözümünün amaç 

fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

 

Şekil 4.7. Algoritmalar birer kez koşturulduğunda Kimya Mühendisliği yerel çözümünün amaç 

fonksiyon değerlerinin değişimi. 

 

Algoritmalar birer kez koşturulduğunda grafikler, davranışlarını yorumlamak için uygun 

olsa da istikrarlı sonuçlar olup olmadığının anlaşılması için daha çok test edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla algoritmalar 50’şer kez çalıştırılmış ve her seferinde alınan sonuçlar kaydedilmiştir. 
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Ardından elde edilen sonuçların ortalama değerleri hesaplanmıştır. Ortalama değerler ile 

oluşturulan grafikler aşağıda verilmiştir. 

Şekil 4.8. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Mühendislik Fakültesi genel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 

 

 

Şekil 4.9. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Bilgisayar Mühendisliği yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 
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Şekil 4.10. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Makine Mühendisliği yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 

 

 

Şekil 4.11. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Jeoloji Mühendisliği yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 
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Şekil 4.12. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Çevre Mühendisliği yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 

 

 

Şekil 4.13. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Kimya Mühendisliği yerel çözümünün 

amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 
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Şekil 4.14. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Gıda Mühendisliği yerel çözümünün amaç 

fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 

 

 

Şekil 4.15. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yerel 

çözümünün amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 
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Şekil 4.16. Algoritmalar 50’şer kez koşturulduğunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği yerel 

çözümünün amaç fonksiyon değerlerinin ortalama değişimi. 

 

Tablo 4.2.’de yapılan, 50 testin her birinin 1000. iterasyonda ulaştığı yerel amaç fonksiyon 

değerleri üzerinden hesaplanan, yerel çözümlerin en iyi, en kötü ve ortalama değerleri 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Algoritmaların ürettiği en iyi, en kötü ve ortalama yerel amaç fonksiyon değerleri 

Bölüm Sıradan YAK  Önerilen YAK 

 En Kötü Ortalama En İyi En Kötü Ortalama En İyi 

Çevre Müh. 1411 851 585 754 344 133 

Gıda Müh. 1534 1299 1073 1540 1194 949 

Kimya Müh. 1289 872 601 894 664 495 

Metalürji ve Malzeme Müh. 244 80 0 104 49 0 

Jeoloji Müh. 1079 763 452 732 418 214 

Makine Müh. 1536 1218 969 1309 1114 812 

Bilgisayar Müh. 331 149 39 224 62 15 

Elektrik Elektronik Müh. 1463 1067 750 1091 835 662 

 

Tablo 4.3.’te, yapılan 50 testin her birinin 1000. iterasyonda ulaştığı genel amaç fonksiyon 

değerleri üzerinden hesaplanan en iyi, en kötü ve ortalama değerler gösterilmiştir. Tabloda 
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önerilen yaklaşımın en kötü değerinin, sıradan yaklaşımın iyi değerinden daha iyi olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.3. Algoritmaların ürettiği en iyi, en kötü ve ortalama genel amaç fonksiyon değerleri 

Algoritma Test Sayısı En Kötü Ortalama En İyi 

Sıradan YAK 50 8057 7507 7045 

Önerilen YAK 50 6885 5581 4952 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Bu tez çalışması kapsamında, veri seti büyüdükçe karmaşıklaşan, elle oluşturulması çok 

yorucu, insan kaynaklı hatalara açık ve verimsiz kaynak kullanımına sebep olan ders çizelgeleme 

problemi ele alınmış ve YAK algoritması, otomatik ders çizelgeleme problemi için 

özelleştirilmiştir. Algoritma özelleştirilirken, amaç fonksiyonun yapısı değiştirilerek problem 

birçok amaçlı maliyet fonksiyonu optimizasyonuna dönüştürülmüştür. Yaklaşım, Bölüm 3.2.’de 

detayları verilen MÜMF ders kayıt verileri ile Bölüm 3.1.’de tanımlanan MÜMF ders çizelgesi 

probleme uygulanarak test edilmiştir. Bu süreçte MÜMF bölümlerinden her birinin ders çizelgesi 

yerel birer çözüm olarak kabul edilmiş, fakülte çizelgesi ise bu yerel çözümlerden oluşan bir genel 

çözüm olarak düşünülmüştür. Her bir yerel çözümün kullandığı bir yerel amaç fonksiyonu ve 

yerel uygunluk fonksiyonu tanımlanmıştır. Genel çözümün uygunluk fonksiyonu, yerel uygunluk 

değerlerinin ortalama kare hatası azaldıkça iyileşen bir fonksiyon olarak modellenmiştir. Bu 

sayede YAK algoritmasının bir çözümün başarılı olma kriteri olan “uygunluk değeri yüksek olan 

çözümler başarılıdır” şeklindeki yorumu “uygunluk değeri yüksek olan çözümlerden yerel 

uygunluk değerlerinin ortalama kare hatası en düşük olan çözümler başarılıdır” şekline 

değiştirilmiştir. Böylece YAK algoritmasının seçim stratejisine müdahale edilmiştir. YAK 

algoritmasının yerel arama stratejisi için yaptığı, “arılar başarılı çözümleri sık ziyaret etmelidir” 

şeklindeki yorumu, “arılar başarılı çözümleri sık ziyaret etmeli ve bu çözümlerin zayıf yerel 

çözümlerini geliştirmelidir” şeklide değiştirilerek ve algoritmanın yerel arama kabiliyeti 

artırılmıştır. Algoritmaların eşit şartlarda 50’şer kez çalıştırılması ile elde edilen deneysel verilere 

göre önerilen YAK algoritmasının, en iyi çözüme ulaşmada, sıradan YAK algoritmasına göre 

yaklaşık %25 daha başarılı olduğunu gözlemlenmiştir. 

Bu tez kapsamında önerilen yaklaşım, yalnızca ders çizelgeleme problemine uygulanmış 

olsa da, çözümlerinin bir grup yerel çözüm olarak ifade edilebildiği tüm problemler için 

çalışabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple farklı tipteki problemlere için uygulanabilirliğinin 

test edilmesi gerekmektedir. 
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