12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA
YAPILMASI
İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde;
“Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim,
lise ve dengi okul mezunu 125 (yüzyirmibeş) kişiye, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt
asgari ücretin %45 (yüzde kırkbeş) fazlası ücret ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.
Ancak yaklaşık maliyet hesap cetvelinde brüt asgari ücretin %45 fazlası 135 kişi
üzerinden hesaplama yapılmış olup, yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerekmektedir.
2) İdari Şartnamenin 25.3.1.2.maddesinde;
“Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (14) gün için; Bakım
işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu 105
(yüzbeş) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret
ödenecektir.” denilmekte, bu durumda 105 kişi x 14 gün üzerinden toplam 1470 kişi ulusal
bayram ve genel tatil günlerinde çalışması gerekmektedir.
Ancak standart formlardan “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde, 125 kişi x 14 gün
üzerinden 1750 kişinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağı belirtilmiş olup,
zeyilname yapılması gerekmektedir.
Buna ilişkin zeyilnamenin, ihale tarihi olan 03/11/2011 tarihinden en az 10 gün öncesi
olan 24/10/2011 tarihi öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman
alanların tamamına gönderilmesi veya imza karşılığı elden tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Ancak 07/10/2011 tarihi saat 10:00’da zeyilname yapılması (aynı gün içinde
zeyilname düzenleme saatinden önce ihale dokümanının alınması halinde ihale dokümanı alan
istekli firmaya zeyilname verilmesi gerekmektedir.) ve zeyilname düzenlendiği 07/10/2011
tarihinden sonra 16/10/2011 tarihinde ihale dokümanı satın alınması nedeniyle istekli
firmalara ihale dokümanı ile birlikte zeyilname verilmesine gerek bulunmamakta, istekli
firmalar zeyilname düzenlenmiş haliyle ihale dokümanını satın almış bulunmaktadır.
Teklifler verildikten sonra, zeyilname düzenlenmiş olsa idi, istekli firmalara tekliflerini
geri çekerek, yeniden teklif verme imkânının tanınması gerekirdi, ancak zeyilname düzenleme
tarihi olan 07/10/2011 tarihinden sonra en erken 18/10/2011 tarihinde teklif verilmesi
nedeniyle tekliflerin geri çekilerek yeniden teklif verme imkanının sağlanmasına gerek
bulunmamaktadır.
3) İdari Şartnamenin 7.5.1. maddesinde, iş deneyimini gösteren belgeler için;
“Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya
davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler” şeklinde
düzenlenmiştir.
Ancak İhale İlanının 4.3.1.maddesinde ise; “Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya
özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini
gösteren belgelerin sunulması zorunlu” olduğu görülmektedir.

İhale ilanında idari şartnameye aykırı olarak “…teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini
gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu” olması ve ilan edilmesi nedeniyle bu husus için
“düzeltme ilanı” yapılmasına gerek duyulmuştur.
Bu çerçevede açık ihale ilanının yayınlandığı 05/10/2011 tarihini takip eden 15 gün
içinde düzeltme ilanı yapılarak ihalenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 05/10/2011 tarihini
takip eden 5 gün içinde (10/10/2011) düzeltme ilanı yapılmıştır.
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
gün zeyilname ile ertelenmesi gerekmekte, ihale tarihinin ertelenmesi halinde tekliflerin
geçerlilik süresi değişmekte ve buna istinaden geçici teminat mektubu süresinin de
uzatılması gerekmektedir.
Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya
da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında
düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden
az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son
başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların
veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak
Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

07/10/2011
ZEYİLNAME
1) Standart formlardan “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde lise mezunu brüt asgari ücretin
%45 fazlası personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma gün sayısı 1470 gün
olarak değiştirilmiştir.
2) İhale İlanının 4.3.1.maddesinde yer alan; “Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya
özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler,” ifadesi,
“Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya
davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,” şeklinde
değiştirilmiştir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
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Lise mezunu brüt asgari ücretin Gün
%45 fazlası ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çalışan
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Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

KAMU İHALE BÜLTENİNDE DÜZELTME İLAN TARİHİ : 10/10/2011
DÜZELTME İLANI
KAMU İHALE BÜLTENİ/HİZMET ALIMI İHALELERİ
10/10/2011- Sayı 25500
İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşta koruma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat
(hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının yüklenici
firma tarafından yerine getirilmesine ilişkin 2012 yılı 12 aylık personel çalıştırılmasına dayalı
bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı
maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.
Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2011/1452365
1-İdarenin
a) Adresi
:Demirciler Cad. Bağcılar Sok. No: 12
Kartal/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 0 216 5278532 - 0 216 5278322
c) Elektronik posta adresi
: istanbul@aile.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış
ise)
3-Düzeltilen madde

: www.istanbulaile.gov.tr
: 05/10/2011 – 25456
:
: 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında
taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye
doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili teklif edilen
bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

KAMU İHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya
isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.
Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi
halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu
tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli
belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 26 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik
yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve
zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı
şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya
teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu
değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde
bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya
imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26
ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.
(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini
vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri
çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.
(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında
açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi
gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak
açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin
bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli
olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.
Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale
veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.
(5) (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 1. md.) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet
üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması
ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak
yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
15.3. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması
İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya
açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine
yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması
ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak
yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine,
idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman satın alanların tamamına
ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on
günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru
günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak, zeyilnamenin son
bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde,
ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale
veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin,
zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi
gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.
15.4. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale
veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.
İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.

Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hataların
idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda
değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde, ihale
sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli
veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru
yapma imkânı tanınır.
İhale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak
ihale veya son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep
edilebilir.
Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli
olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.
Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmez.
Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı
alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.
4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede;
başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik
dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine
on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule
göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.
İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya
açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine
yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin

gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması
ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak
yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine,
idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman satın alanların tamamına
ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on
günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru
günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak, zeyilnamenin son
bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde,
ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale
veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin,
zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi
gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.
Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya
son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.

