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Güncellenen sürümler 

Better Cotton Emanet Zinciri Esasları ile ilgili sorumluluk Better Cotton Girişimine aittir. Okuyucular, bu 

belgenin (ve ilgili diğer belgelerin) en son sürümünü kullanmakta olduklarını doğrulamalıdırlar. Nihai 

sürüm için BCI'nın web sitesine başvurunuz: www.bettercotton.org 

Sürüm No: Düzenlenme 

Tarihi 

Değişiklikler  

Sürüm 1.2 1 Mart 2015 Esaslara ilişkin majör gözden geçirme yapıldı 

Sürüm 1.3 1 Mayıs 2018 Sürüm revize edilerek içeriği güncellendi ve netleştirildi. 

Yapılan başlıca değişiklikler: Uygulama Ortakları ile ilgili 

gereklilikler netleştirildi; çırçırlar ile ilgili olarak satın alma 

kayıtları, belgelendirilmiş satın alma süreçleri ve aracıların 

denetlenmesi konularındaki gereklilikler revize edildi; 

Better Cotton Platformuna (BCP, eski adıyla Better Cotton 

Takip Sistemi) veri girişi ile ilgili azami süreler netleştirildi; 

BCP'ye yapılan girişlerle ilişkili zorunlu işlem referans 

numaraları eklendi; BCP'nin zorunlu olarak kullanımı 2020 

yılına kadar Better Cotton ürünleri alan ve satan tüm tedarik 

zinciri aktörlerini kapsayacak şekilde genişletildi; tedarik 

zincirlerinin izlenmesi ile ilgili gereklilikler (uzaktan belge 

talepleri, uygunsuzluklar ve uygunsuzluk durumunda 

uygulanacak cezalar dahil) netleştirildi.  

 

Sürüm 1.4 22 Temmuz 2020 CoC gereksinimlerinin netleştirilmesi ve bütünlüğünü 

sağlamak için revize edilmiş versiyonudur. Temel 

değişiklikler şunları içerir: Artık kullanımda olmayan 

ODF'lerin kaldırılması; Daha net anlaşılması için kriterler 

ikiye ayırılmıştır; destekleyici kılavuzda yer alan 

gereksinimler kriterlere taşındı; karışıklığı önlemek için bazı 

kriterlerin daha fazla detaylandırılması; bir tanım listesi 

eklendi; tutarlılık ve netlik için dil kullanımını güçlendirildi 

(örneğin, "Better Cotton ürünleri" yerine "BCI siparişleri"); 

belgenin yapısının değişmesi; gereksinimler CoC içinden 

ayrı eklere taşındı. 
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1.0 Giriş ve Emanet Zinciri 
İlkeleri 
Kâr amacı gütmeyen küresel bir örgüt olan 

Better Cotton Initiative (BCI), tüm dünyada 

pamukta sürdürülebilirlik konusunda yürütülen 

en büyük programdır. BCI, Better Cotton'ın 

sürdürülebilir, genelgeçer bir emtia olarak 

geliştirilmesi yoluyla dünya çapındaki pamuk 

üretimini dönüştürmek amacıyla çiftliklerden 

tedarikçilere, üreticilerden markalara kadar 

çeşitli aktörlerle birlikte çalışmalar yürüten 

ortak bir çabadır.  

Better Cotton'ın küresel tanımını oluşturan 

Better Cotton İlkeleri ve Kriterleri (P&C), dünya 

genelindeki çiftçiler için geçerli olan sosyal ve 

çevresel kriterleri belirlemektedir.  

Elinizdeki Better Cotton Emanet Zinciri (CoC) 

İlkeri ise, Better Cotton ya da Better Cotton 

ürünlerini satın alan veya satan tedarik zinciri 

aktörleri ile ilgili gereklilikleri ortaya 

koymaktadır. Çiftlikten çırçıra düzeyinde, 

lisanslı BCI Çiftçileri tarafından BCI P&C'ye 

uygun biçimde üretilen ve konvansiyonel 

pamuktan ayrı tutulması gereken pamuk (yani, 

%100 kütlü Better Cotton veya %100 Better 

Cotton balyaları) bu kapsamdadır. Better 

Cotton ürünleri terimi, çırçır düzeyinin ilerisi 

için, "Better Cotton" olduğu iddiasıyla satın 

alınan ya da satılan pamuk/pamuk içerikli 

ürünler anlamındadır. 

Better Cotton için arz-talep bağlantısı 

yapılmasını sağlayan temel çerçeveyi 

oluşturan Emanet Zinciri Esasları, çiftçilerin 

daha sürdürülebilir uygulamalar benimsemeleri 

konusunda desteklenmelerini ve teşvik 

edilmelerini kolaylaştırır.  

1.1 Uygulanabilirlik  

Better Cotton Emanet Zinciri Esasları, Better 

Cotton veya Better Cotton ürünlerinin alımını ya 

da satışını yapan Uygulama Ortakları ve 

tedarik zinciri aktörleri için geçerlidir. Çırçırlar, 

tüccarlar/tacirler, iplikçiler, konfeksiyoncular, 

kumaşçılar, perakendeciler ve markalar ile 

mümessil firmalar buna dahildir.  

Kılavuz 4 bölüme ayrılmıştır: Çırçırlar için 

Emanet Zinciri, Diğer Tedarik Zinciri 

Organizasyonları için Emanet Zinciri, 

Perakendeciler ve Markalar için Kurallar ve 

uygunluğu izleme Gereksinimleri. Ek zorunlu  

 

gereklilikler, Uygulama Ortakları için Ek'te 

özetlenmiştir. 

1.2 Better Cotton Emanet Zinciri Modeli 

Better Cotton Emanet Zinciri İlkeleri, iki farklı 

Emanet Zinciri modeli içermektedir: ürün 

ayırma ve kütle denkliği. Bu modellerden her 

biri, tedarik zincirinin farklı aşamaları için 

geçerlidir (bkz. Şekil 1):  

BCI, çiftlikten çırçıra düzeyinde ürün ayırma 

esasına dayalı bir Emanet Zinciri modeli 

uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu da, 

çiftçilerin ve çırçırların Better Cotton'ı (kütlü 

pamuk ve lif pamuk balyaları) her türlü 

konvansiyonel pamuktan ayrı bir şekilde 

depolaması, taşıması ve işlemesi gerektiği 

anlamına gelmektedir. Böylece, katılımcı 

çırçırlar tarafından üretilen tüm Better Cotton 

balyalarının %100 Better Cotton olması ve 

lisanslı BCI Çiftçilerine kadar izlenebilir olması 

sağlanır.  

Çırçır seviyesinden sonra, BCI kütle denkliği 

modeli kullanır. Kütle denkliği, Better Cotton'un 

konvansiyonel pamukla ikame edilmesini veya 

karıştırılmasını sağlayan bir hacim (miktar) 

takip sistemidir. Bu yöntemde, Better Cotton 

iddiasıyla satılan fiziksel pamuk miktarının 

Better Cotton iddiasıyla satın alınan pamuk 

miktarını aşmaması sağlanmalıdır. (ilgili 

dönüştürme oranlarını hesaba katarak). 

Better Cotton iddialarıyla ilişkili ürünleri satın 

alırken veya satarken ortaya çıkabilecek 

iddialar hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen 

Better Cotton İddia Çerçevesine bakınız. 

1.3 Emanet Zinciri uygulamasının 
kapsamı 

Emanet Zinciri İlkeleri, Better Cotton tedarik 

zincirinde faaliyet gösteren tüm tedarik zinciri 

aktörleri için geçerli olan gereksinimleri belirtir. 

Tedarik zinciri, Better Cotton Prensip ve 

Kriterlerince belirlenen lisanslı BCI çiftliğinde 

başlar. Bu gereklilikler ise, tedarik zincirindeki 

bir sonraki zincirle (yani çırçırcılar veya 

aracılar) başlar. 

Tedarikçiler / üreticiler kütle denkliğine 

dayanan Emanet Zinciri Modelini saha 

düzeyinde uygulamakla yükümlüdür. EZİ 

Dokümanı ve verileri, tedarikçiye / üreticiye ait 

her bir tesiste muhafaza edilmelidir. Örneğin: 

eğer bir iplikçi Brezilya menşeili Better Cotton 

satın alırsa, bu satın alma işleminden elde 

edilen BCCU’lar, aynı işletmeye ait olması 
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şartıyla, herhangi bir menşe ülkeden eşit 

miktarda konvansiyonel pamuğa tahsis 

edilebilir. 

Bazı durumlarda, modelin uygulanması 

arasında bölgesel farklılıklar olabilir. Kütle 

denkliği modelini uygulayan pamuk tüccarları 

bunu ülke düzeyinde yapabilir- bu, eşdeğer 

miktarlarda ürünlerin menşe ülkesinin aynı 

olması şartıyla konvansiyonel ve fiziksel Better 

Cotton ikame edebilecekleri anlamına gelir. 

Örneğin: bir tüccar Brezilya menşeili Better 

Cotton alırsa, bu satın alma ile ilgili BCCU’lar, 

tüccarın mülkiyetinde olduğu sürece 

Brezilya'dan herhangi bir konvansiyonel 

pamuğa tahsis edilebilir. Tüccar, Brezilya’dan 

aldığı Better Cotton’dan gelen BCCU’ları farklı 

bir menşe ülkeden (örneğin Mali) pamuğa 

tahsis edemez. 

1.4 BCI üyeliği için aranan şartlar 
Better Cotton ve Better Cotton ürünlerini işleyen ya 

da satın alan bazı kuruluşların BCI Üyesi olması 

şartı aranmaktadır. Diğerleri tedarik zinciri aktörleri 

ise üye olmayan BCP Tedarikçileri olarak kabul 

edilir. Üyelik süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için 

BCI web sitesine bakınız: 

https://bettercotton.org/get-involved/membership-

offer/ 

Pamuk Tüccarları ve İplikçiler:  

Pamuk ile işlem yapan emtia tüccarlarının (pamuk 

tüccarları veya tacirler) ve iplik eğirme kapasitesine 

sahip kumaşçıların (örneğin, balyalar halinde alım 

yapan ve iplik ve/veya kumaş satan kumaşçılar), 

Better Cotton olduğu iddia edilen pamuk ya da 

pamuk içerikli ürünleri satabilmek için, BCI'ya üye 

olmaları zorunludur.  

Çırçırlar ve Diğer Tedarik Zinciri Aktörleri 

Çırçırlar ve kumaş fabrikaları (iplik satın alma ve 

kumaş satışı), konfeksiyon üreticileri, mümessil 

firmalar gibi diğer tüm tedarik zinciri organizasyonları 

BCI Üyeliğine uygundur ancak zorunlu değildir. 

Marka ve Perakendeciler 

BCI Üyeliği marka ve perakendeci kategorisi için 

zorunludur. 

 

 

1.5 Better Cotton Platform Kullanımı 

BCI Siparişine karşılık gelen Better Cotton 

satın alımlarını, üretimini (uygun olduğu 

yerlerde) ve satışlarını girmek için çırçır ve 

tedarik zinciri kuruluşlarının BCI'nın çevrimiçi 

Better Cotton Platformunu (BCP) kullanmaları 

gerekir. Konfeksiyon üreticileri ve mümessil 

firmalar belirli durumlarda BCP'yi kullanmaktan 

muaf tutulabilir.  

Fiziksel ayırmanın halihazırda tarladan çırçıra 

düzeyinde gerçekleştiği belirli durumlarda, 

mevcut ve iyi kurulmuş uygulamalara göre, 

çırçır makinelerinin BCP'yi doğrudan 

kullanmaları (BCI'nın takdirine bağlı olarak) 

gerekli olmayabilir. Bu imtiyaz, bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, tohum-pamuğun mekanik 

olarak modüller halinde hasat edildiği (yani 

ABD ve İsrail'deki büyük çiftlikler) ve çırçır 

makinelerinin sadece %100 Better Cotton 

işlendiğinin doğrulandığı senaryolar için 

geçerlidir.  

BCI, kuruluşun satın alma ve satış faaliyetlerine 

göre farklı hesap kategorileri belirlemiştir. Bu 

kategoriler çırçır, iplikçi, entegre iplikçi, ticaret 

firması, kumaş fabrikası, konfeksiyoncu, 

mümessil firma hesaplarında oluşur.  

 

1.6 Emanet Zinciri Dokümanları 
Aşağıdaki dokümanlar, kuruluşların Better 

Cotton Emanet Zinciri uygulamalarını 

destekleyici araçlar sunmaktadır. Bu 

dokümanlardan bazıları aşağıdaki gibidir; 

• Better Cotton Emanet Zinciri İlkeleri v1.4 

• BCI Çırçır Beyannamesi (sadece çırçırlar 

için) 

• Better Cotton Platformu – Eğitim modülleri 

(BCI Üyeleri ve BCP sistemine kayıtlı 

kullanıcılar tarafından kullanılabilir) 

• Better Cotton İddia Çerçevesi 

• BCI Üyeleri için Uygulama Esasları 

(sadece BCI Üyeleri tarafından 

kullanılabilir) 

• Daha fazla bilgi ve sık sorulan sorular için 

BCI web sitesine başvurunuz.

 

 

 

 

https://bettercotton.org/get-involved/membership-offer/
https://bettercotton.org/get-involved/membership-offer/
https://bettercotton.org/about-better-cotton/better-cotton-standard-system/chain-of-custody/
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Şekil 1: Tedarik zincirinde Better Cotton Emanet Zinciri modelleri 

 

 

 

2.0 Çırçırlar için Emanet Zinciri 
Yönlendirme: Bu bölümde, kütlü Better Cotton alımı, işlenmesi ve lif Better Cotton satışı ile ilgili 

gereklilikler açıklanmaktadır.  

 

2.1 Sorumluluklar, eğitim ve kayıt tutma 

 

2.1.1 Çırçır, ilgili Better Cotton Emanet Zinciri gerekliliklerine uyum sağlanmasından ve gereken 

verilerin Better Cotton Platformuna (BCP) kaydedilmesinden sorumlu temsilci(ler) atamalıdır. 

Temsilci aynı zamanda BCI çırçır kayıt formundaki birincil irtibat kişisi olmalıdır. 

Kılavuz: Better Cotton işlenen tüm işletme sahalarında, BCI Çırçır Bayannamesine ve Emanet 

Zinciri İlkeleri dokümanlarına erişimin olması tavsiye edilmektedir. Çırçır, eğitim materyalleri 

veya kullanım kılavuzları gibi diğer belgeleri de işletmede tutmalıdır. Amaç, emanet zincirinin 

kurallarını takip eden personelin her zaman belgelere başvurabilmesini sağlamaktır.  

2.1.2 Çırçır, Better Cotton idaresinden, BCP'nin kullanılmasından ve ilgili kayıtların tutulmasından 

sorumlu tüm kişilerin BCI gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda eğitilmesini ve gereken 

yeteneklere sahip olmasını sağlar. Aşağıdaki eğitimlere katılım zorunludur: 

a) Yönetim temsilci (leri) BCI tarafından verilen eğitimlere katılmalıdır. 

b) BCP kullanımından sorumlu tüm personel BCP eğitimini tamamlamalıdır.  

Kılavuz: Better Cotton Emanet Zinciri İlkelerinin uygulanmasından veya BCP kullanımından 

sorumlu olan personelin değişmesi halinde yeni sorumlunun da eğitimleri alması gerekir. 

Çırçır, Emanet Zinciri İlklerinin uygulanmasından sorumlu tüm personel için eğitim planı 

hazırlamalıdır. Hazırlanan planda, eğitim sıklığı belirtilerek, eğitim kayıtları da saklanmalıdır.  

Eğitim genellikle teslim alınan Better Cotton'ın ağırlığının kaydedilmesinden, Better Cotton'ın 

boşaltılması ve depolanmasından, kütlü ve lif Better Cotton'ın etiketlenmesinden, çırçırlama 

sürecinin yönetilmesinden ve Better Cotton ile ilgili satın alma, teslimat, işleme ve satış 

işlemlerine dair kayıtların tamamlanarak muhafaza edilmesinden sorumlu işçileri kapsar. BCI, 

Çiftlik Çırçır Tüccar İplikçi Kumaşçı Konfeksiyoncu Peraken-

deci 

Tedarik Zinciri 

Ürün Ayırma 

Esasına dayalı 

Emanet Zinciri 

Kütle denkliği esasına dayalı Emanet Zinciri 
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BCP kullanıcılarına yönelik zorunlu çevrimiçi eğitim modülleri geliştirmiştir, detaylı bilgi için 

lütfen ülke ofisleri ile iletişime geçiniz. 

2.1.3 Çırçır, Better Cotton (varsa) satın alımı, işlenmesi ve satışı ile ilgili aşağıdaki ilgili belgeleri ve 

kayıtları tutmalıdır: 

• Tedarikçi listesi 

• Satın alma fişleri, satın alma kayıtları veya çiftçi ödeme makbuzları 

• Kapı giriş kartı / fişi 

• Kantar fişi (satıcı bilgileri, tarih, saat ve ağırlık dahil) 

• Tedarik veya varış kaydı 

• Kütlü kayıtları 

• Balya kaydı / presleme kaydı 

• Kayıtların işlenmesi / çırçır üretim oranının doğrulanması 

• Satış faturaları ve sözleşmeleri 

• Nakliye / nakliye belgeleri 

• Ödenen vergi kayıtları  

•Dış kaynak veya taşeron kullananlar için: dış kaynak düzenlemesi ve taşeron 

beyannamelerinin kopyası 

Kılavuz: Dokümanlar, kağıt veya elektronik ortamda saklanabilir. 

2.1.4 Kuruluşun tüm geçerli EZİ gerekliliklerine uygunluğunu göstermeyle ilgili kayıtların saklama 

süreleri, hangisi daha büyükse, minimum iki (2) yıl veya iki (2) tam pamuk mevsimi olacaktır. 

Çırçır, talep üzerine tüm belgelerin BCI ve üçüncü taraf denetçiler tarafından incelenmek üzere 

hazırlanmasından sorumludur. 

Kılavuz: Tüm alt yüklenicilerin de bu süre zarfında kayıt tutmaları gerekmektedir. 

2.1.5  Çırçır, BCI iletişim kişileri, satın alma süreçleri veya dış kaynak kullanımı düzenlemeleri ile ilgili 

her türlü değişikliği, söz konusu değişikliğin meydana gelmesini takiben 15 gün içinde yazılı 

olarak ya da e-posta yoluyla BCI'a bildirir. 

Kılavuz: Çırçırlama faaliyetlerin durdurulması ya da tekrar faaliyete geçmesi gibi diğer 

değişikliklerin söz konusu olması halinde ülkenizdeki BCI Tedarik Zinciri Ekibiyle iletişime 

geçiniz.   

 

2.2   Better Cotton’ın Satın Alınması 
 

2.1.1 Çırçır, satın alınan tüm Better Cotton'ın lisanslı BCI Çiftçilerine kadar izlenebilir olmasını 

sağlamaktan sorumludur.  

Kılavuz: Çırçır, satın alınan kütlü pamuğun Better Cotton olarak alındığını doğrulayacak ilgili 

kayıtları tutmalıdır. Doğrulama yöntemi ülkelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla bilgi için 

lütfen ülkenizdeki BCI Tedarik Zinciri Ekibiyle iletişime geçin.  

2.2.2  Çırçır, Better Cotton alımları için izlediği süreci ve çiftçilerden çırçıra Better Cotton akışını 

(aracının rolü, borsalar, pazarlar, depolama, nakliye, vb. ile ilgili hususlar dahil olmak üzere) 

doğru bir şekilde belgeler. 

Kılavuz: Çırçır, Better Cotton tedarik etme sürecini akış şeması şeklinde belirtmeli ve 

çalışanlarla işletme iletişim panolarında paylaşmalı ve elektronik veya basılı bir kopya olarak 

kayıt altına almalıdır. Personel ve çalışanlar akış şemasına aşina olmalı ve süreç akışını 
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anladıklarını gösterebilmelidir. Çırçır, bu bilgileri BCI personeli ve üçüncü taraf denetçilerin 

kullanımına sunacaktır. 

2.2.3 Çırçır, tüm Better Cotton satın alma işlemlerine ilişkin kayıtları doğru bir şekilde tutar. Bu 

kayıtlarda satıcının adı, satın alma tarihi, miktar, AAV (Yıllık Yetkili Hacim / Lisans Numarası) 

veya çiftçi kodu (doğrudan çiftçiden yapılan alımlarda) bilgilerine yer verilir. 

Kılavuz: İlgili kayıtlar madde 2.1.4'te özetlenmiştir. Ek olarak, BCI Çırçır Beyannamesinin Eki, 

çırçırların alımları ve satışları kaydetmek için kullanabilecekleri örnek bir şablon içermektedir. 

 

2.2.4 Eğer çırçır bir çiftçiden değil de pazardan ya da aracıdan alım yapıyor ise, çırçır ayrıca 

a) Better Cotton alımı yapılan tüm pazar veya aracıların isimleri ve irtibat bilgilerinin güncel 

bir listesini tutmalıdır. 

b) Tüm aracıların Better Cotton'ın konvansiyonel pamuktan ayrı tutulmasını ve Better 

Cotton'ın lisanslı çiftçilere kadar izlenebilir olmasını sağlayacak sistemlere sahip 

olduğundan emin olmalıdır. 

c) Her aracıdan, aracının lisanslı BCI Çiftçilerinden yapmış olduğu satın alma işlemine dair 

çiftçi adı veya kodu, satın alma tarihi ve miktarını gösteren kayıtları temin etmelidir.  

Kılavuz: Çırçır, Better Cotton satan aracılardan Better Cotton'u yalnızca lisanslı BCI 

çiftçilerinden satın aldıklarını ve Better Cotton işlenmesinin her aşamasında konvansiyonel 

pamuktan ayrı tuttuklarını belirten bir beyanname imzalamalarını isteyebilirler. Aracıların üç 

nüsha ile bir satın alma belgesi vermeleri tavsiye edilir. (biri çiftçiye, biri aracıda saklanacak ve 

biri de çırçıra verilecek şekilde). Çırçırlar, CoC gerekliliklerine uyduklarından emin olmak için 

aracılarla nasıl etkileşim kuracakları konusunda destek paketi almak için BCI ile iletişime 

geçebilirler. Destek paketi çırçır personeli için eğitim yaklaşımı, satış / satın alma veri saklama 

formatı, eğitilen personel hakkında bilgiler vb. İçerir. Daha fazla bilgi için lütfen BCI Tedarik 

Zinciri Ekibiyle iletişime geçiniz. 

 

2.2.5 Çırçır, Better Cotton'ın doğrudan lisanslı BCI çiftçilerinden satın alındığı durumlarda çiftçilere 

makbuz düzenler. Makbuz üzerinde alıcı / satıcı adı, AAV kodu ve / veya çiftçinin kodu, köyü, 

tarih ve miktarını bilgileri yer almalıdır. 

  

2.3 Better Cotton'ın ayrı tutulması ve tanımlanması 
 

2.3.1 Çırçır, Better Cotton'ın satın alma, depolama, işleme, nakliye ve idaresi işlemlerinin tüm 

aşamalarında diğer (konvansiyonel) pamuklardan ayrı tutulmasını ve açık bir şekilde 

tanımlanmasını sağlayacak bir sisteme sahip olmalıdır. 

Kılavuz: Eğer çırçırda hem Better Cotton hem de konvansiyonel pamuk işleniyorsa ve her iki 

tür pamuk aynı anda alanda bulunuyorsa, fiziksel ayrımı temin edecek bir sistem 

uygulanmalıdır. Örneğin: geçici ayırım yapılarak çırçır Better Cotton’u belli bir süre işleyebilir, 

mesela iki hafta. Fiziksel Ayırım yapılarak Better Cotton ve konvansiyonel pamuk balyalarını 

deponun ayrı alanlarında ayırabilir. 

 

2.3.2 Çırçır, Better Cotton'un satın alma, depolama, işleme, nakliye aşamalarında görsel olarak 

ayrımını sağlamalıdır.  

Kılavuz: Better Cotton depolama, işleme, taşıma ve elleçleme işlemlerinin hiçbir aşamasında 

çırçır tarafından konvansiyonel pamuk ile karıştırılamaz. Çırçırın, Better Cotton çırçırlamaya 

başlamadan önce temizlenmesi gerekli değildir. Tanımlama için işaretler, etiketler, fişler, vb. 

kullanılabilir. 
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Örneğin, Better Cotton'un depolanacağı veya balyaların stoklanacağı açıkça sınırlandırılmış 

alan veya platform BCI'dan bahseden tabela veya etiketler kullanılarak açıkça 

tanımlanabilmelidir. Better Cotton'un fiziksel olarak işlenmesine dahil olan personel / işçiler, 

ayırma gerekliliğinin farkında olmalıdır. Çırçır, ayrışmayı nasıl sürdürdüklerinden bahseden net 

bir proses oluşturmalıdır. 

2.3.3 Çırçır, satışı yapılan tüm Better Cotton balyalarının açık bir şekilde fatura ve taşıma belgeleri 

üzerinde Better Cotton olarak tanımlanmasını sağlamalıdır. 

Kılavuz: Çırçır, %100 Better Cotton balyalarının tanımlanmasını sağlayacak bir sistem 

uygulamalıdır. Bunun için parti numaraları kullanılabilir, faturalar ve teslim belgeleri 

etiketlenebilir ve/veya balyalar üzerinde fiziksel bir tanımlama yöntemi (etiketler veya renklere 

kodlanmış bantlar gibi) uygulanabilir.  

 

2.4 Better Cotton Platformunun (BCP) Kullanılması 
 

2.4.1 Gerçek bir satın alma ve satış olmadığı takdirde BCCU transferi yapılamaz. 

2.4.2 Çırçır, Better Cotton Platform’a (BCP) ilgili verilerin kaydedilmesi için bir temsilci atamalıdır. 

Çırçır, hiçbir koşulda BCP erişim bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmamalıdır. (Örneğin, 

Uygulayıcı Ortaklar veya çırçır tarafından tutulan danışmanlar dahil). 

2.4.3 Çırçır, tüm Better Cotton alımlarını, lif üretimini ve balya satışını aşağıda belirtildiği şekilde 

zamanında BCP'ye girmelidir: 

• Better Cotton alımları, kütlü pamuğun alınmasından itibaren 30 takvim günü içinde girilir. 

• Lif üretimleri, Better Cotton balyalarının üretilmesinden itibaren 30 takvim günü içinde 

girilir. 

• Better Cotton satışları, balya pamuğun (Better Cotton) sevkiyatından itibaren 30 takvim 

günü içinde girilir. 

Kılavuz: Firma aynı zamanda hem tüccar hem de Çırçır ise, farklı işlevlere sahip iki BCP hesabı 

bulunmalıdır. (Tüccar hesabı ve Çırçır Hesabı) 

Çırçır BCP hesabındaki kütlü Better Cotton, çırçır, lif üretimi girene kadar veya sezon sonunda 

BCI envanteri sıfırlayana kadar, geçerli kalacaktır. BCP ‘deki lif pamuk envanterindeki miktar, 

BCP ‘deki bir iplikçi veya tüccar hesabı tarafından talep edilip bu hesaba aktarılıncaya veya 

sezon sonunda BCI tarafından sıfırlanana kadar geçerli kalacaktır. 

2.4.4 Çırçır, BCP girişi yapılan işlemlerin iptali için 30 gün içerisinde BCI ’a talepte bulunulabilir. 

Kılavuz: İstisnai ve haklı durumlarda BCI, satışın BCP ‘ye girilmesinden itibaren 30 gün sonra 

alınan bir iptal talebini işleme alabilir. BCP ‘ye "onay bekleniyor" statüsünde girilen bir işlem, 

BCP ‘ye girdikten sonra 30 gün içinde geri çekilebilir. "Onaylandı" statüsündeki işlemler, onay 

tarihinden itibaren 30 gün içinde iptal edilebilir. 

"Onaylandı" statüsündeki bir işlemi iptal etmek için, tedarikçinin BCI ekibine işlem ayrıntılarını 

içeren bir e-posta yazması, bu e-postaya alıcıyı kopyalaması ve karşı taraftan iptal konusunda 

itiraz etmemesini istemesi gerekir. BCI, ancak iki taraftan itirazsız onay aldıktan sonra işlemi 

iptal eder. 

2.4.5 Çırçır, BCP ‘ye girişi yapılan tüm verilerin doğru olduğundan ve ilgili dokümanlar (alım 

makbuzu, fatura, üretim kayıtları gibi) ile karşılaştırılarak doğrulanabilir olduğundan emin 

olmalıdır. 

a) Çırçır, her bir Better Cotton alımları için, ilgili satın alma tarihini ya da tarih aralığını ve 

işlem referansını (kantar fişi, alım makbuzu numarası gibi) BCP ‘ye girmelidir. 
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b) Çırçır, her bir Better Cotton satışları için fatura ya da sevkiyat belgelerine karşılık gelen 

geçerli bir işlem referans numarası/numaraları girmelidir. Eğer birden fazla satış kaydı tek 

seferde giriliyorsa tüm satışlara ait referans bilgisi ve satış tarihi aralığı da girilmelidir. 

2.4.6 Ortalama bir çırçır randımanı sağlaması talep edilirse, çırçır bu oranın (İşlenen belirli bir 

miktarda kütlü pamuktan üretilen lif miktarının yüzdesel olarak belirtilmesi) doğru bir şekilde 

hesaplanmasını ve belgelerle doğrulanabilir olmasını sağlamalıdır1. 

 

Kılavuz: BCP ‘deki çırçır envanterlerinin yıllık olarak "sıfırlanması" 

Tüm çırçır envanterleri sezon sonunda BCP tarafından "sıfırlanmaktadır". Çırçırların lif pamuk 

envanterleri, lif Better Cotton üretimi bilgilerini BCP ‘ye girmeleriyle birlikte artar. Çırçırlar fiziki Better 

Cotton balyası satışlarını sisteme girdikçe, envanterler buna göre azalır. Better Cotton balyaları 

konvansiyonel pamuk olarak satıldığında, BCP ‘ye gerçek envanterdeki bu düşüşü yansıtan bir giriş 

yapılmayacaktır. BCI, çırçırın gerçek (fiziki) Better Cotton lifi envanteri ile BCP ‘deki pamuk lifi 

envanteri arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla, yeni pamuk hasat sezonu başlamadan önce 

tüm çırçır envanterlerini sıfır değerine ayarlar. Sıfırlama işleminin ne zaman yapılacağı, pamuk hasat 

sezonuna bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. BCI, çırçırları BCP ‘deki pamuk lifi 

envanterlerinin sıfırlanacağı konusunda bilgilendirmek için her yıl sıfırlama işlemi yapılmadan 

yaklaşık 1 ay önce çırçırlara bir e-posta mesajı gönderir. Çırçırlardan tüm Better Cotton satışlarını 

bu tarihten önce BCP ‘ye girmiş olmaları beklenmektedir.  

 

2.5 Alt Yükleniciler 

 
2.5.1 Çırçırlar, Better Cotton ile ilgili herhangi bir işlem (nakliye hariç) için bir alt yüklenici veya 

bağımsız kuruluştan dış kaynak kullanımı yapmaları halinde: 

a) Dış kaynak kullanımı anlaşmasının niteliğini belgelendirmeli, bu kapsamda tüm alt 

yüklenicilerin isim, adres ve iletişim bilgilerine yer vermeli ve bilgileri yazılı olarak BCI'ya 

iletmelidirler. 

b) Sadece çırçırın (alt yüklenicilerin değil) Better Cotton Platforma erişimi olmasını ve sisteme 

veri girişinden sorumlu olmasını sağlamalıdırlar. 

c) Better Cotton alan, satan veya işleyen tüm alt yüklenicilerin, ilgili Better Cotton Emanet 

Zinciri gerekliliklerine uymayı ve BCI personelinin veya üçüncü taraf denetçilerinin, 

tesislerine ve kayıtlarına erişmelerine izin vermeyi kabul ettikleri bir beyan imzalamalarını 

sağlamalıdırlar. 

d) Tüm alt yüklenicilerin ilgili Better Cotton Emanet Zinciri gerekliliklerine uyum konusunda 

eğitim almış ve gereken yeteneklere sahip olmasını sağlamalıdırlar. 

 

1 Bazı ülkelerde çırçırların Better Cotton Platformunda hesap oluşturdukları sırada ortalama çırçır verimi oranını bildirmeleri 

istenmektedir. Diğer durumlarda, belirli bir ülke ya da bölgede bulunan tüm çırçırlar için BCI tarafından ortalama bir verim oranı 

kullanılmaktadır. 
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3.0 Tedarik Zincirinin Diğer Aktörleri için Emanet Zinciri 

4.0 Perakendeci ve Markalar için Kurallar 

5.0 Tedarik Zincirinin İzlenmesi ve Cezalar  
Yönlendirme: BCI, uzaktan denetimler (belge doğrulama talepleri), BCI ikinci taraf izleme 

ziyaretleri, uzaktan denetim (doküman doğrulaması) ve üçüncü taraf denetimleri yoluyla Better 

Cotton tedarik zincirlerini düzenli olarak izlemektedir. Bu tedbirler Better Cotton tedarik 

zincirlerinin genel anlamda uyumluluğunun sağlanmasına ve BCI paydaşları tarafından ileri 

sürülen Better Cotton iddialarının güvenilirliğinin korunmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.  

Bu bölüm, çırçır ve diğer tedarik zinciri kuruluşları da dahil olmak üzere Better Cotton Emanet 

Zinciri İlkelerini uygulayan tüm kuruluşlar için geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe, gereksinimler ve 

kılavuzlar tüm kuruluşlar için geçerlidir. Organizasyon teriminin bu bölümde kullanıldığını ve 

hem çırçırları hem de diğer tedarik zinciri organizasyonlarını kapsadığını unutmayın. 

BCI izleme ve üçüncü taraf denetim prosedürleri hakkında bilgi için BCI web sitesine bakınız. 

5.1 İzleme ve Denetim Prosedürleri 
 

5.1.1 Çırçır, BCI personelinin ve görevlendirilmiş üçüncü taraf denetçilerin Better Cotton işlenen 

veya satılan tüm alanlara ve Better Cotton satın alımı, işlenmesi veya satışı ile ilgili her türlü 

kayıt veya belgeye erişimini sağlamalıdır. 

a) BCI ya da üçüncü taraf denetçiler tarafından uzaktan talep edilen belgeler, yazılı 

talebin ardından iki hafta içinde sunulur. 

b) Çırçır, kısa süreli bir denetim yapılacağı konusunda bilgilendirilmesini takiben 72 saat 

içinde BCI veya görevlendirilmiş üçüncü taraf denetçilerin alanlarına erişimi 

sağlamalıdır. 

Kılavuz: Bazı durumlarda, BCI veya üçüncü taraf denetçiler, Emanet Zincirinin bütünlüğünü 

denetlemek ve BCP'nin doğru biçimde kullanıldığından emin olmak amacıyla Better Cotton alış 

ya da satışlarıyla ilgili belgeleri (örneğin, faturalar ve teslimat fişleri) talep edebilir. Belirtilen 

süreler içinde belgelere veya alana erişim olanağının sağlanmaması halinde, BCI yazılı bir 

uyarıda bulunur ve kuruluşun BCP'yi kullanımını askıya alma hakkını saklı tutar. Yazılı uyarının 

iletilmesinden itibaren 10 gün içerisinde geri dönüş yapılmaması durumunda ise hesap bloke 

edilir. 

Denetim planlaması ile ilgili olarak, Organizasyon, denetim tarihi ve planı ile ilgili BCI veya 

üçüncü taraf denetçilere 3 e-posta hatırlatması ve 1 telefon görüşmesinden sonra yanıt/teyit 

vermezse, BCP erişimi organizasyon denetim talebine yanıt verene kadar geçici olarak 

engellenir. 

Çırçırlar için not: Eğer çırçır bir sezon için dış kaynak kullandıysa ve sonraki sezonda dış 

kaynak sözleşmesi geçersiz kılınırsa, çırçırın yine de çırçır ikinci veya üçüncü taraf denetimi 

için bir saha erişimi sağlaması gerekir. Bu, sözleşme maddelerinin bir parçası olmalıdır. 

5.1.2 BCI personelinin veya üçüncü taraf denetçilerinin çırçır izleme ziyaretleri ya da çırçır 

denetimleri sırasında Emanet Zinciri gerekliliklerine ilişkin uygunsuzluklar tespit etmeleri 

halinde, çırçır, söz konusu uygunsuzlukları verilen süre içerisinde düzeltir ve aşağıda belirtilen 

ilgili delilleri ve Düzeltici Eylem Planını (DEP) BCI personeline ya da üçüncü taraf denetçisine 

sunar: 

Kılavuz: Organizasyon, DEP'lerini belirlenen zaman çizelgesi içinde sunmazsa, BCI, geçerli bir 

gecikme nedeni sağlanana veya DEP sunulana kadar BCP hesabını geçici olarak askıya alır. 

a) Küçük (minör) uygunsuzluklar için: Çırçır ilgili uygunsuzluğu 6 ay içerisinde veya yeni 

sezon öncesinde (hangi tarih daha yakınsa) düzeltmeli ve sorunun ne şekilde ele 
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alındığını gösteren delilleri BCI'ya ya da üçüncü taraf denetçisine sunmalıdır. Minör 

uygunsuzluklar 6 ay içinde veya sezon öncesinde giderilmezse büyük (majör) 

uygunsuzluğa dönüşür.  

b) Büyük (majör) uygunsuzluklar için: Çırçır ilgili uygunsuzluğu 30 gün içerisinde 

düzeltmeli ve sorunun ne şekilde ele alındığını gösteren delilleri BCI'ya ya da üçüncü 

taraf denetçisine sunmalıdır. Majör uygunsuzluklar 30 gün içinde giderilmezse, Better 

Cotton Platformu (BCP) hesabının askıya alınmasına neden olur. Askıya alma süresi 

minimum 3 ay olup, süre uygunsuzluğun durumu dikkate alınarak BCI tarafından 

belirlenir. 

Kılavuz: Yeni sezon başladığında, bekleyen uygunsuzluğu olan çırçırların, düzeltici önlemleri 

alana kadar BCP ‘ye erişimi engellenir. Çırçır eğitimine davet edilebilirler ve gerekli belgeleri 

sunabilirler, ancak BCP ‘ye erişim yalnızca düzeltici eylemin kanıtı sunulduğunda sağlanır. 

Kılavuz: Uygunsuzlukların Derecelendirilmesi 

Bir uygunsuzluk, zamansal ve mekansal ölçekte sınırlı, münferit bir olay olması ve sorunu önlemesi 

veya tespit etmesi gereken etkin bir iç yönetim sisteminin uygulanıyor olması halinde "minör" 

uygunsuzluk olarak sınıflandırılır. Bir uygunsuzluk, ilgili gerekliliğin nihai amacına ulaşılması 

bakımından temel bir başarısızlığa yol açmaması halinde de "minör" uygunsuzluk olarak 

sınıflandırılabilir. Bir çırçırın verilerin büyük bir kısmını zamanında girmiş olmakla beraber, bazı 

işlemleri belirtilen son tarihten sonra BCP'ye girmiş olduğu ve veri girişi sırasında ayrıntılı bir iç 

prosedürün uygulanmakta olduğu durumlar, minör uygunsuzluklara örnek olarak verilebilir.   

Bir uygunsuzluk (gerek kendi başına, gerekse diğer uygunsuzluklarla birlikte), ilgili gerekliliğin 

amacına ulaşılması bakımından temel bir başarısızlığa yol açması ya da böyle bir sonuca yol açma 

ihtimalinin bulunması halinde "majör" uygunsuzluk olarak sınıflandırılır. Majör uygunsuzluklar 

genellikle belirli bir süre boyunca devam eden, tekrarlayan ya da sistematik özellikli olan 

uygunsuzluklardır. Bir çırçırın işlemlerinin büyük bir kısmını belirtilen son tarihten epey sonra BCP'ye 

girmiş olduğu, veri girişi yapan kişilerin ilgili gereklilikler konusunda eğitimli olmadığı ve etkin bir iç 

prosedürün uygulanmakta olmadığı durumlar, majör uygunsuzluklara örnek olarak verilebilir. 

 

5.1.3 BCI, aşağıdaki durumlarda dilediği zaman çırçır sözleşmesini iptal etme ve BCP kullanımını 

askıya alma hakkına sahiptir: 

a) Majör uygunsuzluğun belirtilen zaman dilimi içerisinde giderilmemesi. 

b) Better Cotton Emanet Zinciri İlkelerine uyum konusunda temel bir eksikliğin 

bulunduğuna işaret eden birden fazla majör uygunsuzluğun tespit edilmesi. 

c) BCI'nın veya görevlendirilen üçüncü taraf denetçisinin bir uygunsuzluğun kasıtlı olarak 

yapıldığına, ağır ihmalden kaynaklandığına, sistematik olduğuna ve/veya BCI 

paydaşlarının itibarı açısından büyük bir risk oluşturduğuna dair delillere ulaşması. 

d) Denetim raporu ve Düzeltici Eylem Planı (DEP) şablonu iletildikten sonra iki hafta 

içinde Düzeltici Eylem Planı (DEP) sunulmadığında. 

Kılavuz: Yukarıdaki a) - c) durumları için asgari uzaklaştırma süresi 3 ay, azami 12 aydır. c) 

durumunda veya uygunsuzluğun devam etmesi halinde, organizasyon aynı zamanda BCI 

üyesi ise BCI üyeliği de askıya alınabilir. d) durumunda, BCI, DEP şablonu gönderildikten 

sonra BCP hesabını yeniden etkinleştirecektir. 

 

5.1.4 Çırçır beyannamesinin iptal edilmesi ve/veya BCP kullanımının askıya alınması halinde, çırçır, 

beyanname yeniden tesis edilene kadar hiçbir pamuğu "Better Cotton" olarak satmamalı veya 

BCP'ye herhangi bir işlem girmemelidir.  

Yönlendirme: BCI, çırçıra yazılı bildirimde bulunulmasını (bildirimde askıya alınma şartlarının 

ve BCP'deki hesap envanterleri üzerindeki olası etkilerin belirtilmesini) sağlar. BCI, askıya 
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alınma halinde, çırçırın hesabında bulunan mevcut tüm hesap envanterlerini (hem kütlü hem 

de lif) sıfırlama hakkına sahiptir. 

5.1.5 Çırçırın Better Cotton ürünü alış ya da satışlarını doğrulayamaması halinde veya BCP'nin hileli 

biçimde kullanıldığına dair delillerin bulunması halinde, BCI, kuruluşun hesap envanterini (kütlü 

ve/veya lif envanteri) doğrulanamayan veya hileli işlemlerin toplam hacmi kadar düşürme 

hakkına sahiptir. 

Kılavuz: Bir kuruluşun Better Cotton alım/satım işlemlerinin durumunu destekleyici belgelerle 

doğrulayamaması (veya belgelerin gerçek ya da doğru olmaması) halinde, BCI, ilgili hacimleri 

BCP hesabından düşebilir. Kuruluş, yapılan hacim düşümü konusunda yazılı olarak 

bilgilendirilir. Düşümün kuruluşun BCP hesabındaki mevcut BCCU miktarını aşması halinde, 

envanter eksi değer alacaktır. 

5.1.6 Çırçır aktivitesindeki değişikliğin bildirilmesi üzerine, BCP Kullanımı devre dışı bırakılabilir. 

Kılavuz: Çırçırın, sezon ortasında, pamuk sezonunun geri kalanında geçici veya kalıcı olarak 

Better Cotton işlemeyi durdurması ve konvansiyonel pamuğu işlemek için başka bir işletme 

kiralaması gibi durumlarda, BCP devre dışı bırakılacaktır. 

 

5.2 İtirazlar 

5.2.1 Çırçır, BCI veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilen bir izleme ya da denetim sürecinin 

sonucuyla ilgili itiraz başvurusunda bulunmak istemesi halinde, itirazıyla ilgili tüm açıklamaları 

(destekleyici deliller ile birlikte), konu satırında "İtiraz" ("Appeal") ifadesi yer alan bir e-posta 

mesajı ile compliance@bettercotton.org adresine göndermelidir. İtiraz başvurusu, denetim 

veya izleme sürecinin sonucuna dair bildirimin alınmasını takip eden 10 takvim günü içinde 

yapılmış olmalıdır. 

Yönlendirme: İtirazlar BCI'nın Üyelik ve Tedarik Zinciri Direktörü tarafından değerlendirilerek 

karara bağlanır. İtirazın geçerli olması için itirazı destekleyen belgeler, fotoğraflar gibi objektif 

deliller ile birlikte sunulmuş olması gereklidir. İtiraz başvurusunun sonucu 30 gün içinde itirazda 

bulunan tarafa yazılı olarak bildirilir.  
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Ek.1 Tanımlar/Terimler 

Terim Tanım 

Better Cotton 

Emanet Zinciri 

Perakendeciler tarafından talep edilen Better Cotton miktarlarının çiftlik seviyesinde 

üretilen Better Cotton miktarına eşit olduğunun kanıtlanması için çiftçiden son 

perakendeciye doğru tedarik zinciri içinde gerçekleşen veri ve belge akışı. 

Better Cotton 

Emanet Zinciri 

Talimatları 

Better Cotton ürünleriyle işlem yapmak için talep/veri yönetim sistemleri uygulayan 

tedarik zinciri aktörleri için BCI’nin koymuş olduğu koşullar 

Better Cotton 

Beyan 

Birimleri 

(BCCU) 

Eşdeğer sayıda Better Cotton biriminin yerine konulabilecek geleneksel pamuk 
birimleri. Tekabül eden miktarda geleneksel ham (virgin) pamuk veya iplik içindeki 
ham (virgin) pamuk muhtevasına tahsis edilebilecek eşdeğer fiziki Better Cotton (1 
kilo) miktarı. 1 BCCU bir satış sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmek için 
fiziki Better Cotton yerine konulan 1 kilo geleneksel pamuğu temsil eder. 

Better Cotton 

İzlenebilirlik 

Sistemi 

Better Cotton beyanlarının izlenmesine yarayan BCI online sistemi. Better Cotton 

tedariği için beyanda bulunmak isteyen çırçır  işletmeleri, tüccarlar,  iplikçiler  ve  

perakendeciler tarafından kullanılacaktır. “‘Better Cotton Takip Sistemi” olarak da bilinir. 

Alıcı Tedarik zincirinde Better Cotton ürününün yasal ve fiziki mülkiyetini devralan bir sonraki 

aktör. 

Emanet Zinciri 

Sistemi 

Giren ve çıkan Better Cotton miktarlarının kayıtlarının Emanet Zinciri Talimatlarına 

uygun şekilde tutulmasını sağlamak için tedarik zincirindeki her aktör tarafından 

uygulanan kayıt sistemi. Bu sistem, Better Cotton İzlenebilirlik Sistemine veri girişine ek 

olarak işletilir. 

AAV Kodu 

(Yıllık Yetkili 

Hacim / Lisans 

Numarası) 

AAV kodu, Lisanslı Üreticiler (Büyük Çiftlikler veya Üretici Birimleri) için BCI tarafından 

oluşturulan özel bir numaradır. AAV kodları, lisanslı BCI Çiftçilerinden Better Cotton 

satın alan çırçırların Better Cotton kütlü alımlarını Better Cotton Platformuna (BCP) 

girmelerine ve hacimleri ilgili Üreticiye geri tahsis etmelerine olanak tanır. 

Çırçır Kütlü pamuk alan, çırçırlayan ve balya pamuk satan işletme. 

Çırçır 

Randımanı 

Çırçır randımanı, belirli bir miktarda kütlü pamuktan üretilen lif pamuğunun ortalama 

hacmidir. Örneğin, 100 kg kütlü pamuktan bir çırçır ortalama 40 kg lif pamuk üretirse, 

verim % 40'tır. 

Ayırma Giren ve çıkan Better Cotton miktarlarının fiziki olarak izlenmesine yarayan sistem. 

Better Cotton ürünleri geleneksel pamuk ürünlerinden ayrı tutulmalı ve çıkan Better 

Cotton miktarları giren Better Cotton miktarlarından fazla olmamalıdır. 

Mevki Tedarik zincirindeki bir aktörün üretim veya işleme faaliyetleri yürüttüğü coğrafi mevki 

(kesin sınırları belirli). 

Tedarikçi Tedarik zincirinde Better Cotton ürününün yasal ve/veya fiziki mülkiyetini devreden bir 

önceki aktör. 

Tedarik zinciri Bir ticari ürünün üretim, işleme, nakliye ve  perakende aşamalarında ellerinden geçtiği 

kuruluşlar dizisi. 

Tedarik zinciri 

aktörü 

Better Cotton ürünleriyle iş yapan bir gerçek veya tüzel kişi. 
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Lif pamuk 

Tüccarı 

Lif pamuğun yasal ve/veya fiziki mülkiyetini devralan fakat ürün üzerinde herhangi bir 

dönüştürme (örneğin işleme veya üretim) işlemi yapmayan bir kuruluş. Lif pamuk, 

aktörler (tedarikçi, tüccar ve alıcı) arasında nakledilirken uluslararası sınırlardan 

geçebilir.  


