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126. OSOKO BILKURAKO AKTA

Zumaiako herrian, 2019ko otsailaren 12an, arratsaldeko seietan, udaletxe
honetako batzar aretoan Udalbatza eratu da ezohiko bilkura egiteko, aurrez
zehaztutako eguneko aztergaien arabera. Garaiz eta zuzen deitu direlarik,
Udalbatzako kide hauek bertaratu dira:

Lehendakaria:

Oier Korta Esnal jna.

Bertaratutako zinegotziak:

M. Cruz Alvarez Aparicio and
Gotzon Embil Unanue jna.
Cristina Vicente Iciar and.
Jon Joseba Iraola Rezola jna.
Ane Arregi Urbieta, and.
Alex Oliden Antia jna.
Arritokieta Iribar Egaña and.
Josu Arrieta Arriola jna.
Joseba Josu Azpiazu Azkarra jna.
Ione Muguerza Egaña jna.
Miren Pilare Galfarsoro Madariaga and.
Arritokieta Marañon Basarte and.

Ez bertaratuak

Idazkaria:

Gorka Urgoiti Agirre
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EGUNEKO AZTERGAIAK

1.- AURREKO BILERAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:
( 125. zbkia – 2018.12.20)
125. Akta onartua geratzen da
------------------------2.- OGASUNA.2.1.-UDALAREN 2018KO 18. KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA.
KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da
hainbat gastu berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak
eragin nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren
arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre
egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da,
ondoko taulako xehetasunaren arabera:
Gastuen
partida

Kredituak

Azalpena
Egungoak

1 1000.227.932.00.09
2018

DIRU BILKETA ZERBITZUA

1 0100.212.920.10.01
2018

Aldaketak

Behin betikoak

15.000,00

10.000,00

25.000,00

IGOGAILUEN MANTENUA
LOKAL PUBLIKOETAN

1.860,00

10.000,00

11.860,00

1 0400.213.132.01.01
2018

KOTXEAREN
MANTENIMENDUA

2.000,00

5.000,00

7.000,00

1 0100.221.153.41.11
2018

TRESNAK ETA ERREMINTAK

4.500,00

15.000,00

19.500,00

1 0100.221.165.00.01
2018

HORNIDURAK:KALEKO ARGIA

178.000,00

25.000,00

203.000,00

1 0600.211.173.00.01
2018

KONPONKETAK
HONDARTZETAKO
INSTALAKUNTZET

5.000,00

5.000,00

10.000,00

1 0400.226.311.00.99
2018

HAINBAT GASTU (ANIMALIAK

5.000,00

8.000,00

13.000,00
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JASOTZEA, KALEK
1 0100.211.333.00.02
2018

KONPONKETAK ALONDEGIA

1.500,00

20.000,00

21.500,00

1 0100.226.338.00.90
2018

HAINBAT
GASTU(garraioak,montaiak,...
)

12.000,00

10.000,00

22.000,00

1 1000.227.920.00.92
2018

KOMUNIKAZIOETARAKO
AHOLKULARITZA

40.000,00

15.000,00

55.000,00

1 1000.220.929.01.01
2018

EPAITEGIKO BULEGO
MATERIALA

400,00

3.000,00

3.400,00

1 0100.643.151.00.01
2018

HIRIGINTZAKO AZTERLANAK

160.705,00

28.650,00

189.355,00

1 0100.643.151.00.02
2018

MAPA TOPOGRAFIKOA

2.000,00

8.195,00

10.195,00

1 0100.601.153.20.01
2018

HOBETZE OBRAK BIDE
PUBLIKOETAN

270.000,00

25.000,00

295.000,00

1 0100.226.920.00.01
2018

BARRAKAK, TXOSNAK KANONA

1.000,00

17.000,00

18.000,00

698.965,00

204.845,00

903.810,00

GUZTIRA

Kod.
a

Partida
2 0000.870.920.00.01 2018

Azalpena
DIRUZAINTZAKO GERAKINA
GASTU OROKORRETA

FINANTZAKETA GUZTIRA

KODEEN AZALPENA
a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina
c) Sarrera berri edo handiagoak.
d) Kredituen baliogabetze baja.
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e) Kreditu eragiketak.
Alkatea

Marikruzek udalaren 2018ko 18. Kreditu aldaketaren berri eman du
------------------------2.2.- KIROL PATRONATUAREN 2018KO 1GO KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA.
KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da
hainbat gastu berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak
eragin nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren
arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre
egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da,
ondoko taulako xehetasunaren arabera:
Gastuen
partida

Kredituak

Azalpena
Egungoak

1 0000.623.342.01.01
2018

KANPO INSTALAKUNTZAK

GUZTIRA

Kod.
a

Partida
2 0000.870.000.00.01 2018

Aldaketak

54.040,00

55.000,00

109.040,00

54.040,00

55.000,00

109.040,00

Azalpena
DIRUZAINTZA GERAKINA
GASTU OROKORRETARAK

FINANTZAKETA GUZTIRA

KODEEN AZALPENA
a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina
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c) Sarrera berri edo handiagoak.
d) Kredituen baliogabetze baja.
e) Kreditu eragiketak.
Kirol Patronatuko Gerentea

Marikruzek kirol patronatuaren 2018ko 1go kreditu aldaketaren berri eman du
------------------------2.3.- 2018KO EXEKUZIOAREN BERRI EMATEA.
Marikruzek exekuzio berri ematen du esanaz, urtarrilaren 30 arte kontabilizatuta
dagoenaren arabera, 2018ko exekuzioaren berri ematen du
Sarreretan exekuzioa da %64,92koa eta gastuetan aldiz exekuzioa da
%75,14koa.
------------------------2.4.- IRIZPENA:
2.4.1.- 2019RAKO ZUMAIAKO UDALAREN AURREKONTUA OROKORRA ONARTZEA,
BIDEZKO BADA.
AURREKONTU PROIEKTUAREN PROPOSAMENA ETA IRIZPENA, 2019. URTERAKO AURREKONTU
OROKORRAK ONARTZEARI BURUZKOA

AURREKARIAK
1.- 2018ko abenduaren 27ko Ogasun Batzordean, Zumaiako Udalaren 2019rako
aurrekontu aurreproiektuaren zirriborra aurkeztu eta azaldu zen. Ogasun batzordean
planteatu ziren aldaketak egin eta gero, urtarrilak 8an 2019rako aurrekontuaren
lehen aurreproiektua eta urtarrilaren 17an bigarren aurreproiektua bidali ziren. Udal
gobernuak gainontzeko alderdi politikoekin izandako bilerak eta gero, 2019ko
otsailaren 4ko ogasun batzordean, 2019rako aurrekontuaren proiektua aurkeztu zen.
2019ko aurrekontu proiektua ondorengo dokumentazioaz osaturik zegoen:
-Memoria
-Aurrekontuaren finantza-ekonomia txostena
-Aurrekontu bateratua
-Aurrekontuen egonkortasun, finantza iraunkortasun eta gastu erregela
aztertzen dituen txostena
-Udal aurrekontuak
-Programa funtzionalen azalpen taulak
-Plantila organikoa eta lanpostuen zerrenda
-Pertsonalaren eranskina
-Zorpetze eranskina
-Inbertsioen eranskina
-Konpromisozko kredituen egoera orria
-Aurrekontua gauzatzeko udal araua
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-Kirol patronatuko aurrekontuak
-Kirol Patronatuaren plantila organikoa eta lanpostuen zerrenda
-Kirol Patronatuaren pertsonalaren eranskina
-Kirol Patronatuko programa funtzionalen azalpen taula
2019RAKO AURREKONTU OROKORRAREN PROIEKTUA
Ondorioz, 2019ko Otsailaren 4an, honako aurrekontu proiektu PROPOSAMENA
onartzen da ondorengo botoekin:
Aldeko botoak: 2 EAJ-PNV
Aurkako botoak :
Abstentzioak: 2 EH BILDU, 1 ES-EV
2019rako Aurrekontu Orokorraren proiektua Osoko Bilkurara eramatea erabaki
da.
Zumaian, 2019ko Otsailaren 4a
Batzordeko lehendakaria

Aldeko botoak: 10 boto (5 EAJ-PNV, 3 EH BILDU, 1 ES-SV, 1 ATXIKI
GABEKOA;)
Kontrako botoak: 3 boto (EH BILDU)
Abstentzioak: 0
ERABAKIA:. 2019. Ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartu dira
behin-behineko izaerarekin.
------------------------3.- HIRIGINTZA.3.1.- PROPOSAMENA:
3.1.1.ZUMAIAKO KANTAURI PLAZAN 4 ZENBAKIA DUEN ATARIKO LEHEN
SOLAIRUAN PREZIO TASATUKO 3 ETXEBIZITZAREN ZOZKETA ARAUTZEKO BALDINTZEN
AGIRIA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.

Aldeko botoak: 13 boto (5 EAJ-PNV, 6 EH BILDU, 1 ES-SV, 1 ATXIKI
GABEKOA;)
Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 0
ERABAKIA:.

Gaia tratatzea erabakitzen da
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Ondoren, kantauri plazan 4 zenbakia duen atariko lehen solairuan
prezio tasatuko 3 etxebizitzaren zozketa arautzeko baldintzen agiria bozkatzen
da

Aldeko botoak: 12 boto (4 EAJ-PNV, 6 EH BILDU, 1 ES-SV, 1
ATXIKI GABEKOA;)
Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 1 boto ( 1 EAJ-PNV)
ERABAKIA: 1.- Zumaiako Kantauri plazan 4 zenbakia duen
atariko lehen solairuan prezio tasatuko 3 etxebizitzaren zozketa
arautzeko baldintzen agiria onartzen da.
2.Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
udaleko iragarki taulan argitaratzea, onartzen da
Iruditzen bazaizu berriz egingo dugu bozka Kantauriko oinarrien inguruan?
Marikruz irten da, Gorka Urgoiti (Idazkaria): ezin da gaia bi aldiz bozkatu. Pleno
aretoa uzten duen zinegotzia, bozkari dagokionez, abstenitu egingo balitz
bezala kontsideratzen da.
------------------------Gaia hasterako Marikruz zinegotzia eserlekuan dago
4.- PERTSONALA.4.1.- IRIZPENA:
4.1.1.- 2019RAKO ZUMAIAKO UDALEKO ETA ZUMAIAKO KIROL PATRONATUKO
LANGILEEN ORDAINSARIEN IGOERA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.2019KO URTARRILAREN 24KO
PERTSONAL BATZORDEAREN IRIZPENA, 2019RAKO
ZUMAIAKO UDALEKO ETA ZUMAIAKO KIROL PATRONATUKO LANGILEEN ORDAINSARIEN
IGOERAREN ONARPENAREN INGURUAN, SEKTORE PUBLIKOKO LANGILEEN ORDAINSARIEN
IGOERAREN INGURUAN 24/2018 ERREGE LEGE-DEKRETUAK, ABENDUAREN 21EKOAK,
ARAUTZEN DUENAREKIN BAT.

AURREKARIAK
1.- 2018ko abenduaren 27an, Estatuko Aldizkari Ofizialean, 24/2018 Errege LegeDekretua, abenduaren 21ekoa argitaratu zen. Bertan, sektore publikoaren arloan
ordainsarien inguruko premiazko neurriak onartzen dira.
2.- Aipatutako Errege Lege-Dekretuaren 3. artikuluaren 2. puntuan ondorengoa
arautzen da:
2.1. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las
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vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción
social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019
respecto a los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de
acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones
por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector
público.
2.2. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a
precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con
efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un
crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá
proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5
por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se
refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y,
previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del
empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del
incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las
Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
2.3. Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la
masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de
mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos
entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de
destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de
entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit
presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por
ciento.
3.- Zumaiako Udaleko langile ordezkariekin 2018ko irailaren 26an, abenduaren 14an eta
abenduaren 19an egindako bileretan gai hau eztabaidatu da.
Zehazki, langile ordezkariek gai honen inguruan udal erregistroan 2018ko irailaren
24an eta abenduaren 20an aurkeztu dituzten bi idatzietan egin duten eskaeren
inguruan.
Beraien iritziz, Zumaiako Udalak superabita izan duenez 2017an, posible da,
2018rako langileen urteko ordainsarietan 2018rako Aurrekontu Orokorreko Legearen 18.
artikuluan arautzen den %0,3ko igoera baita jasotzea. Zehazki, lanpostuen balorazioari
dagokion berariazko osagarria kontzeptua (CE) %0,3a igotzea eskatu dute, 2018ko
urtarrilaren 1eko atzera eraginkortasunarekin.
Langile ordezkarien aldetik 2018ko irailaren 24an aurkeztutako idatziaren aurrean,
txosten juridikoa egin da.
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Bertan, jasotzen da, Aurrekontu Orokorraren Legeak arautzen duela,
igoera gehigarria bakarrik justifikatuta dauden legeak aipatutako edo bestelako lege
formula edo planetan oinarrituta egon behar duela. Hori horrela, kontuan izan behar
dela, une honetan, Udalak, legeak aipatzen dituen lege-formulak edo planak ez dituela
eta ez duela aurreikusten antzeko beste planik onartzea; beraz, hasiera batean edo
langileen ordezkariek beste proposamenik egiten ez duten bitartean, aipatutako
soldaten masaren %0,3ko igoera ezingo dela gauzatu justifikatzen duen oinarririk ez
daukalako.
Udaleko kontu hartzaileak adierazi du bat egiten duela baita txosten juridikoan
azaldutakoarekin.
Langile ordezkariek txosten juridikoa eskatu dute eta eman zaie.
Txostena aztertu ondoren, 2018ko abenduaren 20an langile ordezkariek udal
erregistroan aurkeztu duten idatzian, 2018ko irailaren 24an aurkeztutakoan azaldu
zutena berretsiz, ondorengo eran arrazoitu dute eskaera:
-Legeak onartzen duela soldata masaren %0,3eko igoera hori aplikatzeko aukera
dutela udalek “igoera gehigarria baimendu ahal izango da”. Beraien iritziz, garbi
dago beraien iritziz udalak ahalmena baduela igoera gehigarria ezartzeko,
horretarako borondatea baldin badu.
-Bestalde, aplikazio formulei dagokionez, legeak dio “besteak beste,
produktibitatea edo efizientzia hobetzeko planak edo proiektuak abiarazteko…”,
beraz, aukerak badaude soldata igoera hori gauzatzeko legearen formulazioan
adierazten den bezela, edo beste modu batean egin liteke; bestela, ez luke
jarriko “besteak beste”. Horregatik, beraien iritziz, ez dator bat txosten juridikoan
azaldutakoarekin, zehazki jasotzen duenean %0,3ko igoera, legeak aipatutako
edo bestelako lege formula edo planetan oinarrituta egon behar den.
- Beraien iritziz, aukera ireki horien artean luzatu dute langile guztien onura
dakarren eskaera.
-EUDEL-ek 2018rako langileen ordainsarien igoeraren inguruan udalei bidalitako
zirkularrean jasotako gomendioetan aukera hau jasotzen dela azaldu dute.
-Azkenik, idatzian azaldu dute, baldintza nagusia eta objetiboa betetzen dela, hau da,
2017. urteko ekitaldiko aurrekontuan superabita egotea.
4.- Guzti hori aztertu ondoren, udal gobernuak erabaki du, txosten juridikoan
azaldutakoarekin bat, ezin dela langile ordezkariek eskatutakoa bete eta ondorioz,
lanpostu guztien balorazio ekonomikoaren berariazko osagarriaren kontzeptuan
zuzenean %0,3ko soldata masari dagokion kopurua igo.
Kontuan izanik, 24/2018 Errege Lege-Dekretuak ordainsarien igoeraren inguruan
araututakoa 2018rako Aurrekontu Orokorraren Legeak araututakoaren ildo berdinetik
joan dela, 2019rako langileen ordainsarien igoeraren inguruan langile ordezkarien
eskaera ildo berdinean mantenduko dela aurreikusten da. Horren aurrean, udalgobernuak langileen ordezkariekin egindako bileretan emandako erantzuna
mantentzea erabaki du, aipatutako txosten juridikoan jasotakoa hain zuzen ere.
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5.- Zumaiako Udaleko 2019rako aurrekontuetako kreditu globalean eta
Zumaiako Kirol Patronatuko 2019rako aurrekontuetan ere aurreikusita dago langileen
ordainsarien igoera estaltzeko kreditua. 2019rako aurrekontuak ez balira onartuko,
2018ko aurrekontuen luzapenak ahalbidetuko luke langileen ordainsarien igoerak
suposatuko lukeen kopurua luzapenean jasotzea. Hori kontuan izanik, nahiko kreditu
badagoela aurreikusitako gastu hau estaltzeko ondorioztatzen da.
IRIZPENA
Ondorioz, 2019ko urtarrilaren 24ko
botoekin:
Alde:

Pertsonal Batzorde informatzaileak, ondorengo

Marikruz Alvarez Aparicio (EAJ)
Oier Korta Esnal (EAJ)
Joseba Azpiazu (EH-Bildu)

ALDEKO irizpena eman du eta honako Proposamen hau Osoko Bilkuraren iritzipean
jartzea erabaki du, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren Arautegiaren
135.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako
bertan daudenen gehiengo sinplea beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki
Erakundetako Oinarrietako 22.2.i) eta 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, ondorengo
PROPOSAMENA egin da:
1.- 2018ko abenduaren 21eko 24/2018 Errege Lege-Dekretuak arautzen duena kontuan
izanik, Zumaiako Udaleko eta Zumaiako Kirol Patronatuko langileen ordainsariei, 2019ko
urtarrilaren 1eko eragin datatik %2,25eko igoera aplikatzea.
Zumaian 2019ko urtarrilaren 24an
Marikruz Alvarez Aparicio
Pertsonaleko batzordeburua

Aldeko botoak: 13 boto (5 EAJ-PNV, 6 EH BILDU, 1 ES-SV, 1 ATXIKI
GABEKOA;)
Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 0
ERABAKIA: Zumaiako Udaleko eta Zumaiako Kirol Patronatuko
langileen ordainsariei, 2019ko urtarrilaren 1eko eragin datatik %2,25eko
igoera aplikatzea onartzen da.
------------------------5.- PROPOSAMENAK.5.1.- KALEA GUZTIONA DA
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5.2.- EH-BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTURIKOA: UDALERRIKO PINU-SAILAK
ETA INGURUMENAREN BABESA
5.3- EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTURIKOA: AITA MARI ERRESKATE LANAK
BURUTZEKO HARTUTAKO EBAZPENA ATZERA BOTATZEA,

Aldeko botoak: 13 boto (5 EAJ-PNV, 6 EH BILDU, 1 ES-SV, 1 ATXIKI
GABEKOA;)
Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 0
ERABAKIA:.

Gaiak tratatzea erabakitzen da
-------------------------

5.1.- KALEA GUZTIONA

Aldeko botoak: 6 boto (EH BILDU)
Kontrako botoak: 6 boto

(5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)

Abstentzioak: 1 (ATXIKI GABEKOA)
Alkatearen kalitateko bozkarekin mozioa ez da onartzen,

ERABAKIA:.
KALEA GUZTIONA DA ekimenak
aurkeztutako proposamena ez da onartzen.
------------------------5.2.- EH-BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTURIKOA: UDALERRIKO PINU-SAILAK ETA
INGURUMENAREN BABESA

Aldeko botoak: 7 boto ( 6 EH BILDU, 1 ATXIKI GABEKOA;)
Kontrako botoak: 5 boto (EAJ-PNV)
Abstentzioak: 1 (ES-SV)
ERABAKIA:. Udalerriko pinu-sailak eta ingurumenaren
eta osasun publikoaren babesa adierazten den proposamena
onartzen da
-------------------------
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5.3- EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTURIKOA: AITA MARI ERRESKATE
LANAK BURUTZEKO HARTUTAKO EBAZPENA ATZERA BOTATZEA,

Aldeko botoak:
13 boto
ATXIKI GABEKOA, 1 ES-SV;)

( 6 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1

Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 0
ERABAKIA:.
AITA MARI erreskate lanak burutzeko hartutako
ebazpena atzera botatzea onartzen da,
-------------------------

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera
amaitutzat eman du, arratsaldeko zortziak direnean eta nik, Idazkariak,
fede ematen dut.
Idazkaria
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