
KART 16 BAYRAM SOSYAL DESTEK ÇEKİ PROJESİ
UYGULAMA VE HAKEDİŞ İŞLEMLERİ

1-Projeye katılmak isteyen esnafımızın
uygulama metinlerini dikkatlice
okumaları ve şartlarına riayet etmeleri
projenin olumlu bir şekilde nihayete
ermesi açısından önem arz etmektedir.

2-Esnaflarımızın, üye kaydı için
www.bayram.burfas.com.tr/sign-in.html
adresinden kayıt işlemlerini
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

3-Esnaflarımızın, üye işyeri kayıt
formunda istenen tüm bilgileri eksiksiz
olarak doldurmaları gerekli olup
herhangi bir bilgi eksikliğinde kayıt işlemi
başarısız olacaktır.

4-Kayıt başvurusundan en geç 12 saat
sonra üyelik işlemleri BURFAŞ tarafından
aktif hale getirilecektir.

5-Üye işyeri, kendisine teslim edilen
tanıtım materyallerini görünür
alanlarda sergilemekten sorumludur.



6-Üye işyeri kullanıcı adı ve şifresi, işyeri
sahibinin telefon numarasına SMS
yoluyla iletilecektir.

7-Üye işyeri sahibi, giriş bilgilerini
kullanarak www.bayram.burfas.com.tr
adresinden hesabına giriş
yapabilecektir.

8-Üye işyeri sahipleri müşterilerden
almış oldukları çeklerin sorgulamasını,
sorgulama butonunu kullanarak, seri
numaralarını ekranın ilgili bölümüne
yazarak ya da kare kodu okutarak anlık
kontrollerini sağlayarak pasif duruma
getirmeyi ihmal etmeyiniz.

9-Sorgulama sonucu ekrana gelen
“kullan” butonu tıklanarak işlem başarılı
bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

10-Proje sonunda alınan çeklerin Burfaş
AŞ'ye eksiksiz teslim edilmesi
gerekmektedir.



11-Hediye çekinin geçersiz olduğu
uyarısının ekranda görülmesi
durumunda ise hiçbir şekilde ürün
teslimatı yapılmaması, durumun canlı
destek hattından ilgiliye iletilmesi,
geçersiz hediye çekine el konulması,
sonradan oluşabilecek aksaklıkların
yaşanmaması açısından ehemmiyet
arz etmektedir.

12-Sorgulama ekranın altında, gün
içerisinde kullanılan hediye çeki adedi ile
proje süresince kullanılan toplam hediye
çeki adedini görme imkânı olacaktır.

HAKEDİŞ İŞLEMLERİ

13-Proje sonunda yapılacak olan
hakediş işlemlerinde, üye işyerinin
sistemde görülen hediye çeki adet
tutarları ile teslim alınan çeklerin
tutarları denkleştirilerek işlem yapılacağı
için süreçlere son derece dikkat
edilmelidir.

14-Projenin sona ereceği 30.07.2021
tarihinden sonra üye işyeri sahiplerinin
T.C. kimlik numaralarının son hanesine
göre belirlenmiş olan randevu gününde,
biriken bayram sosyal destek çekleri ve
kesmiş oldukları Muhtelif Giyim Faturası
(%8 Kdv Dahil) ile birlikte BURFAŞ Genel
Müdürlüğü'ne gelinmesi gerekmektedir.
(Toplam fatura tutarı 5000 TL üzeri ise e-
arşiv fatura kesilmesi gerekmektedir.)



Sisteme girilmemiş çeklerin ödemeleri
yapılmayacaktır.

15-Hakediş işlemleri tamamlanan üye
işyerine 10 takvim günü içerisinde fatura
bedelinin ödemesi yapılacaktır.

16-Ayrıca, Bursa Büyükşehir belediyesi ile
Vakıfbank arasında imzalanan protokol
kapsamında ihtiyaç sahibi 9.000 ailenin
(sayı her geçen gün artmaktadır) banka
kartlarına her ay belirli miktarlarda para
yüklemesi yapılmaktadır. Banka alt
yapısı olan siz değerli esnafımızın yıl
boyunca devam eden sosyal destek
projesinden maksimum fayda
sağlamasına imkân verecek olan
uygulama kapsamında tarafınıza
ulaştırılmış tanıtım materyallerinin (dön
kart ve sticker) görünür bir alanda
sergilenmesinin hasılatlarınıza katkı
sağlayacağını hatırlatmak isteriz.

FATURA BİLGİLERİ
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