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RO-RO Gemilerinin Özellikleri 
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RO-RO ifadesi İngilizce Roll On ve Roll Off 
kelimelerinden meydana gelmiştir.  
 
“Tekerlekler üzerinde yükleri bulunan özel 
taşıyıcıları taşıyan, özel amaçla inşa edilmiş 
yük gemileridir.”  
 
Bu gemilerin ana amacı, karayollarındaki 
yoğunluğu azaltarak, daha kısa sürede, 
daha az maliyet ile daha güvenilir bir taşıma 
hizmeti sunmaktır.  

RO-RO Gemilerinin Özellikleri 
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RO-RO Gemilerinin Özellikleri 
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RO-RO gemilerinin yapısal 
özellikleri bakımından en tehlikeli 
gemilerden biri olmasının nedeni, 
gemilerin karina bölgesinin, diğer 
gemilere göre daha düz olmasıdır.  
 
Bu durum RO-RO gemilerindeki 
yükleme operasyonunun ve 
stabilite hesabının daha dikkatli 
yapılmasını gerektirmektedir.  

RO-RO Gemilerinin Özellikleri 



RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve 
halihazırdaki sistemin sakıncaları  
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Araçlar limana girerken araç ve yük 
evraklarını gümrüğe teslim ederler.  
 
Belgeler kontrol edildikten sonra araç 
limana alınır.  
 
Araç limanda uygun bir yere park edilir. 
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Gemi acentesinin veya gümrük görevlisinin 
yük listesini gemiye getirmesiyle, ki bu 
listede aracın türü, plakası ve yük bilgileri 
bulunur, gemideki yüklemeden sorumlu 
zabit geminin yapısal özelliğini de göz 
önünde bulundurarak yükleme planını 
oluşturur.  
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

 RO-RO gemilerinde yükleme planı yapılırken göz önüne alınması 
gereken hususlar: 
 

 IMDG Code kurallarına göre tehlikeli yükler geminin açık güvertelerine 
yüklenir. 
 

 Soğutma sistemi (buzdolabı-frigo) bulunan araçların açık alanlarına 
yüklenmesi tamamlanır. 
 

 Çekicili ve çekicisiz yükler yüklenir. 
 

 Yükü standart olmayan araçlar yüklenir. 
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Limana yeni yükler geldikçe acente 
veya gümrük görevlisi tarafından 
yük listesi güncellenerek gemiye 
gönderilir. 
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Yeni tehlikeli yükler, buzdolabına sahip olan yükler, uzun veya geniş araçlar 
yükleme operasyonunun karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır.  
 
Ayrıca yanlış yüklemeden kaynaklanacak olan boş alanlar, bazı araçların 
gemiye yüklenememesi gibi durumlara sebebiyet vermektedir.  
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Günümüzde RO-RO gemilerinin stabilite 
hesapları şu şekilde yapılmaktadır. 
 
Yüklerin gemiye yüklenmesinden sonra 
tahmini stabilite hesabı yapılmakta ve 
gemi seyre kalktıktan sonra ise son 
stabilite hesabı yapılmaktadır.  
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

Gemi seyre başladıktan sonra kat 
listelerindeki araçların plaka 
numaraları, manifesto değerleriyle 
eşleştirilip, katlarda bulunan yüklerin 
ağırlık dizilişi ortaya çıkarılır.  
 
Bu değerlerle birlikte yapılan stabilite 
işlemleri, geminin gerçek stabilite 
hesabını oluşturur. 
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Tahimini Stabilite Hesabı                    Son Stabilite Hesabı 

Bu sebeple stabilite hesapları hassas olarak tamamlanmadan gemilerin denizde 
bir süre emniyetsiz olarak seyir yapma durumu ortaya çıkabilmektedir. 
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RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki sistemin 
sakıncaları  

1. Araçlar limana girerken, araç ve yük evraklarını gümrüğe 
teslim ederler.

Araç

2. Belgeleri kontrol edilen aracın limana girmesine izin verilir.

Liman araç park sahası
3. Araç, limanda boş bulunan herhangi bir yerde aracını park eder.

RO-RO gemisi

5. Yüklemeden sorumlu zabit gümrükten gelen yük listesine ve
tecrübesine göre yük planını tasarlar.

4. Gümrükten gelen yük listesi gemiye ulaştırılır.

Liman Giriş Kapısı/
Gümrük

6. Yükleme operasyonu tamamlandıktan sonra 
gemiye yüklenen yük sayısı ile manifestodaki yük sayısı eşleştirilir.

7. Gemi limandan ayrılırken, yüklemeden sorumlu zabit 
tahmini stabilite işlemi yapar.

8. Gemi seyre kalktıktan sonra kat planlarında yazılı olan plaka 
numaraları, manifestodakilerle eşleştirilir ve ağırlık hesabı yapılır. 
Bütün araçların tek tek ağırlıkları hesaplanır.

9. Bölümlerdeki ağırlıklar belirlenince, son stabilite hesabı yapılır.

Geminin 
limandan 
ayrılması

Araç

Araç

Liman

Gemi

Deniz
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük 
operasyonlarında kullanılması ve sistemin avantajları  
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Barkod veya karekod teknolojisi dünyada en 
çok kullanılan özellik belirleme ve ürün 
bilgilerini depolama aracıdır.  
 
Barkod/karekod ile yüksek kapasitede bilgi 
depolanabilmektedir.  
 
Kodlar hava durumundan, yırtılmadan veya 
sürtünmeden oluşabilecek dış etkenlerden en 
az etkilenen sistemlerdir. 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Barkod/Karekod’un RO-RO gemileri yük 
operasyonlarında kullanılmasının en 
büyük amacı hızlı veri aktarımının 
sağlanabilmesidir.  
 
Bu sayede her noktadan gelen bilgilerin 
en iyi şekilde aktarılıp kullanılmasına 
olanak sağlanabilinecektir. 
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Barkod teknolojisinin kullanıldığı sistemde, araçlar 
limana girmeden önce yük sahibi, yük hakkındaki 
bütün bilgileri gümrüğe teslim eder.  
 
Gümrükte araç bilgileri kontrol edilir. Araçta 
taşınacak yükün özellikleri kontrol edilir.  
 
Yük, gemi taşımacılığına herhangi bir engel teşkil 
etmiyor ise araca özel barkod yazılır.  

Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Aynı zamanda bu bilgiler araç kontrol merkezine 
de gönderilir.  
 
Araç kontrol merkezi limandaki araç sayısının ve 
düzeninin kontrol edildiği ve gözlemlendiği bir 
merkezdir.  

21 



Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Sistem yazılımı, IMDG Code ve ISM 
Code kurallarını bünyesinde 
barındıracak olmasından dolayı, 
oluşabilecek hataları en aza 
indirilmiş olur. 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Gemideki yüklemeden sorumlu zabit elektronik panel üzerinden planlar.  
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Bu sayede gemide gereksiz yapılacak 
olan balast operasyonlarının önüne 
geçilebilecektir.  
 
Ayrıca bu sistem ile gemilerin limandan 
kalkmadan önce stabilite hesapları 
tamamlanmış olacak ve emniyetli bir 
şekilde seyre başlamalarına olanak 
sağlanacaktır. 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Yüklenen her aracın barkodu 
güverte görevlisi tarafından 
okutulacak, okuyucu aracın 
kod bilgilerini, yükleme 
paneline gönderecektir.  
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

Limana daha sonra gelen araçların da 
sistemde hemen güncellenmesi zabitin 
operasyonu durdurup o araçların da 
kolaylıkla plana eklenmesine olanak 
sağlayabilecektir.  
 
Gemide oluşabilecek fazladan boş 
alanlar en verimli şekilde kullanılır. Bu 
sayede yükleme operasyonu en 
emniyetli ve güvenilir şekilde 
yapılabilecektir. 
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Barkod teknolojisinin RO-RO gemileri yük operasyonlarında 
kullanılması ve sistemin avantajları 

1. Araçlar limana gelmeden önce, araç ve yük evrakları gümrüğe teslim 
edilir. Evraklarda bulunan yük bilgileri esas alınarak araca özel barkod 
yazılır. Yük kontrol merkezi tarafından aracın bekleme yeri belirlenir.

3. Araç limanda kendisine tahsis edilmiş bekleme yerine alınır.
Liman araç park sahası

RO-RO gemisi

5. Gemiye yüklenen yük otomatik olarak, limandaki yük listesinden 
silinir ve geminin stabilite programına entegre olur.

4. Gemideki yüklemeden sorumlu zabite elektronik ortamda yük listesi 
gönderilir ve gemideki yükleme panelinden yükleme planı oluşturulur.

Liman Giriş Kapısı/
Gümrük

6. Yükleme operasyonu sonuçlanınca gemi limandan ayrılmadan önce 
stabilite işlemi tamamlamış olur.

Geminin 
limandan 
ayrılması

2. Araçlar limana geldiklerinde hazırlanan barkod araca yapıştırılır.

7. Gemi seyre kalktığı anda stabilitesi yapılmış olarak emniyetli bir 
şekilde seyrine başlar.

Araç

Araç

Araç

Liman

Gemi

Deniz
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Sistem İhtiyaçları 
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Sistem İhtiyaçları 

 Bilgisayar donanımı ve yazılımı, 
 
 Barkod çıktısını yazdırabilmek için bir yazıcı, 
 
 Taşınabilir barkod okuyucuları, 
 
 Geminin stabilite hesabını yapmak için bir yazılım ve bilgisayar 

donanımı, 
 
 Okunan bilgileri kablosuz bir şekilde aktarabilecek ağ sistemi 

gerekmektedir. 
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Sistem İhtiyaçları 

Limanda ve gemide görevli 
personelde bulunacak taşınabilir 
okuyucular sayesinde araçların 
üzerindeki barkodlar okutulabilecek, 
okutulan bilgiler kablosuz olarak 
aktarılabilecek ve okunan barkoda 
sahip aracın yeri tespit 
edilebilecektir. 
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Sistem İhtiyaçları 

Sistemin çalışması basit olduğundan limanda ve gemide yük operasyonları ile 
ilgili çalışanların bir günlük bir oryantasyon kursu ile sistemi kolaylıkla 
kullanmaları sağlanabilir. 
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Sonuç  
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Sonuç  

RO-RO gemilerinin stabilite hesaplarının geminin limandan 
ayrılmasından önce hatasız bir şekilde yapılması hedeflenmiştir.  
 
Bu sayede gemilerin seyre kalkmadan önce tüm stabilite hesapları 
tam olarak yapılabilecek, gemi seyre kalktığında tüm stabilite 
hesapları tamamlanmış olabilecek ve gemi tam stabil olarak seyrine 
başlayabilecektir.  
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Sonuç  
    RO-RO gemileri yük operasyonlarında kullanılan halihazırdaki mevcut 
sistemin dezavantajları aşağıda olduğu şekilde tespit edilmiştir: 
 
 Günümüzde RO-RO gemileri hassas stabilite hesabını yapamadan seyre 
çıkmaktadır. Bu durum seyrin ilk saatlerinde gemi için stabilite açısından 
emniyetsiz bir durum yaratabilmektedir. 
 
 İşlemler elle yapıldığından araçların gemiye yükleme planının yapılması 
zaman almaktadır. 
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Sonuç  
 
 Tehlikeli yük taşıyan araçların IMDG Code ve ISM Code sistemine uygun 
olarak yükleme planının yapılmasında zorluklara, zaman kayıplarına ve 
hatalara sebep olabilmektedir.  

 
 Gemiye yüklenmek üzere limana sonradan gelen araçların yükleme planına 
entegrasyonu zor olmakta ve bu durum hassas stabilite hesabının yapılmasını 
engellemektedir. 
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Sonuç  

 
 Yanlış yüklemeden dolayı gemiler optimum olarak yüklenememekte, 

geminin tam yüklenmesinde sonra gemide kullanılmayan boş alanlar 
kalabilmektedir. 

 
 Yük operasyonları ile ilgili evrak işlemleri kağıt üzerinde olduğundan 

işlemler zaman almaktadır. 
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Sonuç  

    Bu çalışmada önerilen barkod sistemi ile aşağıdaki avantajlar elde 
edilecektir: 
 
 Barkod sistemi, RO-RO gemilerinin stabilite hesaplarının hatasız ve en kısa 
zamanda gemi limandan ayrılmadan önce yapılmasını ve geminin stabilite 
açısından emniyetli bir şekilde seyre başlamasını sağlayacaktır. 
 
 Yük operasyonlarının işlemleri bilgisayar sistemi üzerinde çalışan yükleme 
ve stabilite programları vasıtasıyla yapılacağından işlemlerin süresi çok 
kısalacaktır. 

38 



Sonuç  

 Her araca bir barkod yapıştırılacağından araçların liman içerisindeki 
işlemleri, aracın tanınması, planlanan alana yerleştirilmesi, liman park 
alanlarının optimum şekilde kullanılması çok pratik hale getirilecektir. 
 
 Sistem araçların limandaki veya gemideki konumları hakkında anlık bilgi 
sahibi olunmasına imkan tanıyacaktır. 

 
 Tehlikeli yük taşıyan araçların IMDG Code ve ISM Code sistemine uygun 
olarak yükleme planına dahil edilmesi ve hatasız olarak gemiye yerleştirilmesi 
sağlanabilecektir. 
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Sonuç  

 Gemiye yüklenmek üzere limana sonradan gelen araçların yükleme 
planına entegrasyonu kısa süre içerisinde ve hatasız olarak 
gerçekleştirilebilecektir. 
 

  Optimum bir yükleme planı yapılacağından gemide gereksiz balast 
operasyonlarının yapılmasının önüne geçilebilecektir. 
 

  Gemilerin optimum olarak yüklenmesi sağlanacak, gemide 
kullanılmayan atıl alanlar kalmayacaktır. 
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Sonuç  

 Yük operasyonları ile ilgili evrak işlemleri bilgisayar ağı üzerinden 
olacağından işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecektir. 

 
 Bu sistem ile yükleme operasyonlarında ihtiyaç duyulan çalışan 

sayısının azaltılması ile insanlardan kaynaklanan hatalar azalmış olacak 
ve iş emniyeti açısından da kazanç sağlanacaktır. Ayrıca çalışanların 
üzerinde bulunan stres ve yorgunluk faktörü de asgari düzeye 
indirilebilecektir. 
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Sonuç  

  Bu sayede liman yükleme operasyonlarının daha hızlı 
gerçekleştirilebilmesi, limanda yük operasyonlarında çalışanların 
sayısının azaltılması ve limanların yılda kabul ettiği gemi sayısının 
artması ile limanların elde ettiği kazançlar artacaktır. 
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Teşekkürler 
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