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Evre Tanım GFH 
(ml/dk/1.73m²) 

1 Böbrek hasarı  
(Normal veya artmış GFH ile birlikte) 

≥90  

2 Hafif düzeyde GFH azalması  89-60 

3 Orta düzeyde GFH azalması  59-30 

4 Ağır düzeyde GFH azalması  29-15 

5 Son Dönem Böbrek Yetersizliği <15  

Kronik Böbrek Hastalığı Evrelendirilmesi  
(K/DOQI KILAVUZU) 

National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2002;39: S1-S266 



Son Dönem Böbrek Yetmezliği 

Periton 
Diyalizi 

Transplantasyon 

Hemodiyaliz 



RENAL ŞOK !!! EĞİTİM ? 



Diyaliz Öncesi Eğitim Programı  
(DÖEP) 

Okada K, et al. Contrib Nephrol. 2012;177:84-92 
Morton RL, et al. BMJ 2010;19: 340:c112 

Wu IW et al. Nephrol Dial Transplant 2009;24:3426-3433 
Thomas MC. Nephrology 2007; 12, S41–S43 
Thomas MC. Nephrology 2007; 12, S46–S48 



Avantajlar 
 Hastaların diyaliz tedavisi öncesinde hastalığı ve tedavi 

seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 

 Tedavi esnasında oluşacak komplikasyonların azaltılması 

 Tedavi uyumunun arttırılması  

 Hastalara planlı bir şekilde tedavi başlayarak acil ve plansız 

başlanan tedavilerin en aza indirilmesi 

 Hastaların tedavi seçeneği üzerinde karar vermelerinin 

sağlanabilmesidir. 



Nesrallah G, Mendelssohn DC. Hemodial Int 2006;10:143-151 



 



 Uygun diyaliz giriş yollarının zamanında yapılması 

 Daha az sıklıkta ve kısa süreli hospitalizasyon 

 Diyalizin acil koşullar dışında başlatılması 

 Düşük morbidite ve iyi rehabilitasyon  

 Daha düşük ekonomik maliyet 

 İyileştirilmiş yaşam süresi 

Nefroloji Uzmanına Yönlendirilmenin Sonuçları 

Lacson E Jr, et al. Am J Kidney Dis  2011;58:235-42 
Levin A, et al. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1724-1726 

Inaguma D, et al. Clin Exp Nephrol 2006;10:274–278 



• Preemptif transplantasyon şansı 

• PD seçme şansını arttırmakta 

 
 

 
Mendelssohn DC et al. Nephrol Dial Transplant 2009;24:555-561  

Goovaerts T et al. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1842-1847 
Marrón B et al. Perit Dial Int 2005;25(Suppl 3):S56-S59 

 

Nefroloji Uzmanına Yönlendirilmenin Sonuçları 



Türk Nefroloji Derneği, Registry 2010 



Nefrolog 

Hemşire Hasta Yakını 



Hasta Seçiminde Hemşirenin Rolü 

• PD Hemşiresi hekim tarafından PD için 
uygun görülen hastayı değerlendirir: 
– Ev koşulları 
– Kişisel hijyen 
– Tedaviye uyum 
– Hasta yakınlarının uyumu 

 



Advances in Chronic Kidney Disease 2009; 16:160-168 



Renal Replasman tedavisinde PD’de 

belirli bir geçmiş deneyim olmasına 

rağmen PD için hasta seçiminde tam bir 

profil oluşmamıştır. 

Kam-tao Li P, Chow KM. Adv Chronic Kidney Dis 2009;16:160-168 
Gokal R. Oxford Textbook of Clinical Nephrology 2005;pp1955-1987 



Psikososyal Faktörler  Tıbbi Faktörler 
• Yaş 
• Kardiyovasküler hast.  
• DM varlığı 
• Kapsamlı batın 

muayenesi 
• Görme keskinliği 
• Şiddetli pulmoner hast.  
• Damara ulaşım 
• Tx seçeneği 

• Hasta seçimi 
• Motivasyon 
• Uyum 
• Aile desteği 
• Diyaliz merkezine 

uzaklık 
• Çalışma ortamı 
• Fiziksel görünümde 

değişiklik 
• Seyahat 

 
 



Öncelikle PD düşünülen hastalar 

PD için uygun görülen hastalar 

PD için uygun görülmeyen hastalar 

PD için kontrendikasyonlar 
Rayner HC, Imai E. Comprehensive Clinical Nephrology 2010:pp1019-1030 

Altiparmak MR, Trabulus S. Turk Neph Dial Transpl 2007;16(Suppl 2):8-11 
Hamburger R, et al. Dial Transplant 1990;19:66-70 

Tartışmalı PD Endikasyonları 



Psikososyal ve  
Demografik Endikasyonlar  

Öncelikle PD Düşünülen Hastalar 

Tıbbi  
Endikasyonlar 
Damar girişim yolu 

sorunu olan hastalar 
Dolaşım dengesizliği 

olan hastalar 
Kan transfüzyonu 

güçlüğü olan hastalar 

HD merkezinden 
uzakta yaşamak 

Hastanın yoğun isteği 
Serbest ve bağımsız 

kalma isteği 
 

 0-5 yaş grubu 



PD için Uygun Görülen Hastalar 
Tıbbi  
Endikasyonlar 
 Diabetes Mellitus 
 Kalp-damar hast. 

• iskemik kalp hast. 
• aritmi 
• kalp kapak hast. 

 Renal Tx adayları 
 Kronik hastalıklar 

• hepatit 
• HIV pozitif 
• periferik damar hast. 
• kanama diyatezi 
• anemi 
• multipl myelom  

Psikososyal ve  
Demografik Endikasyonlar  
Aktif yaşam biçimi 
Sık seyahat eden hastalar 
Enjeksiyon korkusu olan 

hastalar 
 Serbest diyet isteyen hastalar 
 
Tüm yaş grupları 
Her iki cins 
Tüm ırklar 



PD için Uygun Görülmeyen Hastalar 

 
 

Tıbbi  
 

 Karın içi yapışıklıklar 
Malnütrisyon 
Mental gerilik 
Hiatal herni 
Gastroparezi 
Kolostomi veya 

ileostomi 
 Şiddetli hipertrigliseridemi 

 

Psikososyal ve  
Demografik  
Uyumsuz hastalar 
Demans 
Hijyenik alışkanlığı 

olmayan hastalar 
 
Evi olmayan hastalar 
 1 ay içinde Renal Tx 

yapılacak hastalar  
 



 
PD için kontrendikasyonlar 

 
 
 

Tıbbi  
 

Karın içi apseler 
Gebeliğin           

3. trimestri 
Şiddetli bağırsak 

hastalıkları 
akut divertikülit 
akut iskemik 

bağırsak hastalığı 
 

 

Psikososyal 
Yardımcısı olmayan 

entelektüel düzeyi 
düşük olan hastalar 

Ciddi psikotik 
hastalıklar 
 
 



 
 

Tıbbi  
 

 Obezite 
 KOAH 
 Polikistik böbrek hastalığı 
 Asit 
 Sırt ağrısı 
 Herniler 
 Geçirilmiş batın operasyonları 
 Körlük 
 El becerisinin zayıf olması 
 Skleroderma 
 Steroid tedavisi 
 SLE 

 
 

Tartışmalı PD Endikasyonları 

Psikososyal 
Ciddi depresyon 
Uyuşturucu ve 

alkol bağımlılığı 
 
 



PD için Uygun Hastalar 

PD için Mutlak Kontrendikasyonlar 

PD için Görece Kontrendikasyonlar 

Periton Diyalizi için  
Hasta Seçim Kriterleri   



PD için Uygun Hastalar 
• PD’ni tercih eden veya HD’i istemeyen 

hastalar 
• HD’i tolere edemeyen hastalar 
• Ev HD’ni tercih eden  

– HD için yardımcısı bulunmayan  
– yardımcısı ev HD’i için eğitilemeyen hastalar 

• HD merkezine gitmekte  
– ulaşım problemi olan  
– merkezden uzakta yaşayan hastalar 

 



PD için Mutlak Kontrendikasyonlar 
• Uygun bir yardımcının yokluğunda, PD’ni 

fiziksel ve mental olarak yapamayacak 
olanlar 

• Başarılı PD, hastanın veya yardımcısının 
belirli bir fizik ve entellektüel kapasiteye 
sahip olmasıyla sağlanır 

• Göz-el koordinasyonunun ciddi kaybıyla 
birlikte, PD'nin yapılması güç olur 
 



Yaygın Karın İçi Yapışıklıkları Olanlar 

• Efektif periton yüzey alanı azalmıştır   
• Diyalizat akışı engellenebilir 
• İkiden fazla sayıda geniş abdominal 

cerrahi peritoneal yapışıklık riskini 
artırır 

• Nefrektomi, aort cerrahisi gibi 
retroperitoneal yaklaşımlar 
yapışıklıklara yol açmayacağı için PD 
için kontrendikasyon oluşturmaz 
 



Mekanik bozukluklar 

• Etkin PD yapılmasına engel olan veya 
enfeksiyon riskini arttıran düzeltilemeyen 
mekanik bozukluklar 

• Cerrahi olarak onarılamayan 
– herni 
– omfalosel  
– gastroşizis 
– diyafragma hernisi  
– mesane ekstrofisi 



PD için Görece Kontrendikasyonlar 
• Ciddi malnütrisyon 
• Karın duvarı veya deri enfeksiyonu 
• İnflamatuar veya iskemik bağırsak hastalığı 
• Sık divertikülit atakları 
• Karın içi yeni yerleştirilmiş yabancı cisimler 
• Diyalizat sızıntıları 
• Vücut boyutuna bağlı kısıtlamalar 
• Yeterli PD dozuna erişmek için gerekli olan 

PD volümlerini tolere edememe 
• Morbid obezite 

 



Yeni yerleştirilmiş karın içi yabancı cisimler 

• Karın içi prostetik aygıtın veya materyalin, 
sızıntı ile veya diyaliz ile ilişkili peritonitle 
enfekte olmaması için yeterli iyileşme 
süresi beklenmelidir.  

• İyileşme için gerekli zaman 6 haftadan 16 
haftaya kadar değişebilir. 



Diyalizat sızıntıları 

• Sızıntı 
– cilt altı dokulara 
– plevra boşluğuna  
– genital bölgeye 

• Peritonit riskini artırır  
• UF yetersizliği 
• Diyaliz yetersizliği 



Vücut boyutuna bağlı kısıtlamalar 

• Vücut boyutu küçük olanlar 
– diyalizat volümlerini tolere edemezler 

• Vücut boyutu büyük olanlar 
– yeterli diyaliz için daha yüksek volümlere 

ihtiyaç duyarlar 
• Hastanın en fazla hangi volümü tolere 

edebileceği ancak denenerek bulunur 
• APD 



• VKİ=kg/m² 
• VKİ>30 
• Diyaliz hastalarında yaşam beklentisi 

kilosu fazla olanlarda daha fazla 
• Obez hastalarda diyaliz sürvisi 

üzerine yapılan çalışmalar çok 
değişken 

Obezite ve Diyaliz 



Kilo zararlı 

• Avustralya ve Yeni Zelanda Diyaliz ve 
Transplant Registry  

• 9679 PD hastası 
• BMI > 30 kg/m²  
• Obezite,  

– renal replasman tedavisinin başında ölüm ve 
teknik başarısızlık için risk faktörüdür. 

• Böyle hastalar PD sırasında yakından takip 
edilmeli ve güçlükler yaşanırsa alternatif bir 
renal replasman tedavisi için erken transferi 
düşünülmelidir. 

McDonald SP, et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:2894–2901 



• ABD’de 41197 PD hastası   
• Retrospektif kohort çalışması 
• VKİ düşük olan hastalar artmış ölüm 

riskine sahip bulunmuş 

Kilo faydalı 

Snyder JJ, et al. Kidney Int 2003; 64:1838-1844 



• 1675 HD ve 1662 PD hastası 
• Retrospektif kohort çalışması 
• 5 yıllık sürvi  

– Obez HD hastalarında obez olmayan HD 
hastalarına göre anlamlı olarak daha uzun 

– Obez PD hastaları ile obez olmayan PD 
hastaları arasında fark yok. 

Fark yok 

Abbott KC, et al. Kidney Int 2004; 65:597–605 



• Hasta seçimi 
• Irk ve etnik köken 
• Obez hastalarda kronik enflamsyon 
• Beslenme 
• Diyaliz yeterliliği 
• Vücut kompozisyonu farklılıkları 
• Sağkalım üzerine obezitenin uzun dönem 

etkilerindeki farklılıklar 
• Diğerleri (?) 

Sonuçlar ne için bu kadar farklı ? 

Antonios H, et al. Adv Perit Dial 2004;20:79-85 



• VKİ (kg/m²) bakarak değerlendirme yapmak hatalı olabilir 
• VKİ yüksek,  

 nütrisyon durumu iyi  
 kas kitlesi fazla olabilir 
 Sürvi iyi 

• VKİ yüksek,  
 kas kitlesi az  
 yağ kitlesi fazla olabilir 
 Sürvi kötü 



Obez hastalarda PD 

• Peritonit  
• Tünel ve çıkış yeri enfeksiyonu 
• Kateter disfonsiyonu 
• Abdominal herni 
• Solüt klirensi daha az olabilir 

– PD reçetesinde değişiklik yapılabilir 
• Kateter yerleştirme 

– Laporoskopik teknik 
– Çıkış yerinin batın üst tarafında olduğu presternal çıkış 

yeri kullanılabilir 

McDonald SP, et al. Perit Dial Int 2004;24:340-346 
Snyder JJ, et al. Kidney Int 2003; 64:1838-1844 

McDonald SP, et al. J Am Soc Nephrol 2003; 14:2894–901 



Sonuç  

Eldeki mevcut delillerle obez hastalar için 

PD kontrendikasyon oluşturmamakta. 

Hastalar PD seçeneği için desteklenmelidir. 

Guest S. Handbook of Peritoneal Dialysis 2010;pp169-176 
Abbott KC, et al. Semin Dial 2007;20:561-565 



Kronik diyaliz programında izlemde olan  
65 yaş ve üstü hastaların oranı 
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% 15,7 

% 36,9 

Türk Nefroloji Derneği, Registry 2010 



• Hipertansiyonun daha iyi kontrolü 
• Daha az antihipertansif ilaç 
• Minimal hemodinamik stres 
• Diabetiklerde IP insülin kullanımının etkin olması 
• Daha iyi anemi kontrolü ve daha az EPO 
• Kardiak aritmilerin daha iyi kontrolü 
• Diyaliz için damar yolu ihtiyacının olmaması 
• Rezidüel renal fonksiyonların HD’e göre daha uzun süre korunması 
• β-2 Mikroglobulin ve orta büyüklükte moleküllerin uzaklaştırılması 
• Aile ortamında ev diyaliz imkanı 
• Düşük hospitalizasyon oranları 

 
 

Grapsa E, Oreopoulos DG. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009; pp737-755  

Yaşlılarda PD 



Yaşlılarda PD 
• ESRD ağır bir hastalık 

– Hastanın ve yakınlarının yaşam sitilini değiştirir 
• Kontrendikasyon 

– demans  
– mental bozukluk  
– körlük 
– Hemipleji ve fiziksel handikap 

• Rölatif kontrendikasyon 
– Ailesel ve sosyal destek yetersizliği 

• Assisted PD 
– Hemşire sabah-akşam eve uğruyor 
– Bazen APD ile de “assisted PD” yapılıyor 

 
 

 
Brown EA.  Contrib Nephrol  2009;163:264-269 

JV Povlsen JV, P Ivarsen P.  Perit Dial Int  2005;25:S60-S63 



• Herni 
– Genç hastalarla benzer oranlar 
– % 73 diyaliz öncesi herni var 
– Onarımla birlikte PD kateteri takılabilir 

• Konstipasyon 
– Barsak perforasyonu 

• Peritonit oranları  
– Genç hastalarla benzer 

 

Miguel Ángel García-Ureña MA, et al. Perit Dial Int 2006;26:198-202 

Yaşlılarda PD Sonuçları 



• Hospitalizasyon 
– Fark yok 
– Daha düşük 

• Mortalite oranları 
– Fark yok 
– Daha düşük 

• Diabetik yaşlı hastalar 
– Sonuçlar benzer 

 
 
 Winkelmayer WC, et al. J Am Soc Nephrol 2002; 13: 2353-2362 

Selgas R, et al. Int Urol Nephrol 2001;33:259-264 
USRDS Annual Data Report. A m J Kidney Dis 1998;32(suppl.1):S109-117   

Maiorca R, et al.  Perit Dial Int 1993; 13:S165-S171 

Yaşlılarda PD ve HD 



• Diyalize yeni başlayan hastaların % 15-
40’ında kalp yetersizliği mevcuttur  

• Bu olguların yarısından fazlasında diyaliz 
tedavisi sırasında kalp yetersizliği 
alevlenme gösterir 

• Her yıl hastaların yaklaşık % 7’sinde yeni 
kalp yetersizliği gelişir 

Rubinger D. Nephrol Dial Transplant 2005;20(Suppl 7):37-40 

Kalp Yetmezliğinde PD 



Türk Nefroloji Derneği, Registry 2009 



Türk Nefroloji Derneği, Registry 2009 



Kardiyovasküler hastalığı olanlarda 
PD’nin avantajları 

• Daha iyi hemodinamik kontrol 
• Aritmiye yol açabilen elektrolit 

bozukluklarının daha nadir görülmesi 
• Aneminin daha iyi kontrolü 
• Yaygın periferik damar hastalığı veya 

santral venöz tıkayıcı hastalıkların olması 
– HD için damar girişim yolu açılmasına engel 

olur 

Tobe SW, et al. Contrib Nephrol 2006;50:129-134 



• Kalp yetersizliği olan hastalarda periton 
diyalizi tedavisi sonrasında  
– kardiyak fonksiyonlarda belirgin iyileşme 
– hastaneye yatış sıklığında da azalma 
– morbidite ve mortalitede azalma 
– hasta bakım masrafalarında azalma 
– daha iyi yaşam kalitesi 

 

Jose E. S´anchez JE, et al. Nephrol Dial Transplant 2010;25:605-610 
Cnossen N, et al. Nephrol Dial Transplant 2006;21(Suppl2):63-66 

Mehrotra R, Khanna R. Cardiology 2001;96:177-182 

Kardiyovasküler hastalığı olanlarda 
PD’nin sonuçları 
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Diabetik hastalarda PD’nin Avantajları 

• Yavaş ve sürekli ultrafiltrasyon 
• Kan basıncı kontrolü daha kolay 

– Otonom nöropati ve kardiyak diyastolik disfonksiyon 
nedeniyle hipotansiyon gelişme riski artmıştır 

• Vasküler erişim gerektirmez 
– Damar giriş yolu açmak zor 
– AV fistül ve greft sürvisi düşük 

• Stabil biyokimysal değerler sağlar 
• Rezidiüel renal fonksiyonların daha uzun süre korunması 

Misra M, Khanna R. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009:pp781-801 



PD solüsyonlarındaki glukoz 
• PD solüsyonlarındaki glukoz 

–  Emilimine bağlı olarak iştah baskılanır 
• Malnütrisyon 

– İnsülin salınımı artar 
• Ateroskleroz 

– Hipertrigliseridemi 
• Alternatif solüsyonlar 

– Icodextrin  
– Aminoasit solüsyonları  

Misra M, Khanna R. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009:pp781-801 



Retinopati 

• Progresyonu HD ile aynı 
• Bir yardımcıya ihtiyaç duyabilir 
• Bir yardımcı olmaksızın eğitilebilirler 
• PD solüsyonlarını transfer setine 

birleştirmelerine yardımcı olacak cihazlar 
mevcut 
 

Misra M, Khanna R. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009:pp781-801 



Diabetik ve diabetik olmayan PD hastaları 

• Enfeksiyon  
• Peritonit  

– Peritonit tartışmalı 
• Tünel enfeksiyonu aşısından bir fark yok 
• Hasta ve teknik sürvi daha düşük 
• Morbidite ve hospitalizasyon daha yüksek 

Misra M, Khanna R. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009:pp781-801 



Sonuç  

Renal Tx seçeneği olmayan hastalarda bir 

çok probleme rağmen  PD’i halen tercih 

edilebilir bir RRT seçeneğidir. 

HD’e eş avantaj ve dezavantajları vardır.  

Misra M, Khanna R. Textbook of Peritoneal Dialysis 2009:pp781-801 



Kronik diyaliz programında izlemde olan  
Amiloidozlu hastaların oranı 
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Türk Nefroloji Derneği, Registry 2010 



• HD ile PD etkinliği benzer 
– PD peritonit 
– HD hipotansiyon 

• Diğer diyaliz popülasyonuna göre 
– Yaşam kalitesi daha kötü 
– Hasta sürvisi daha kötü 

 
 

Moroni G, et al. Clin Nephrol 1992;38:81-85.  

Amiloidozlu Hastalarda PD 





• FMF-amiloidoz, diabetes mellitus, kronik glomerulonefrit ve 
kronik intertisyel nefritli SAPD yapan hastalar alınmış. 

 
Peritoneal fonksiyon, komplikasyon ve sürvi açısıdan 

amiloidoz ile diğer gruplar arasında bir fark bulunmamış 





• Tx (n=40), PD (n=20), HD (n=20) yapan FMF-Amiloidozlu 
hasta 

 
 PD grubunda albumin düzeyleri daha düşük  
 Enfeksiyon oranları daha yüksek  
 En sık enfeksiyon nedeni de peritonit olarak bulunmuş. 



Multivariate Cox regression analysis showing factors associated with dialysis-related peritonitis. 



• Yaygın olarak kullanılabilir ve teknik olarak 
kolaydır 

• Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda 
büyük miktarda sıvı uzaklaştırılabilir.  

• Solüt temizleme hızı yavaş olduğundan 
dengesizlik sendromu azalmıştır 

• Asit-baz ve elektrolit dengesizliğinde kolay ve 
tedrici düzeltme yapılabilir 

• PD solüsyonlarındaki glukoz, malnütrisyonlu 
hasatalarda kalori sağlar 

Akut böbrek yetmezliğinde PD 



• PD, biyouyumlu bir tekniktir 
• Doz ayarlama daha kolay 
• Peritona erişim ve kateter yerleştirme nispeten 

kolaydır 
• Arteryel veya venöz ponksiyon ve antikoagülan 

gerekli değildir 
– Bir kanama diyatezi olanlarda 
– Erken postoperatif dönemdeki hastalarda 
– Travma hastalarında 
– İntraserebral kanaması olan hastalarda 

 
 

Akut böbrek yetmezliğinde PD 



Akut PD için mutlak endikasyon 

• Diyaliz ihtiyacının olması ve diğer herhangi bir renal 
replasman tekniği gerçekleştirmek için yetersizlik 

• Hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalarda 
• Bir kanama diyatezi veya hemorajik koşulların varlığı 
• Damar yolu bulmada zorluk 
• Yüksek molekül ağırlıklı toksinlerin uzaklaştırılması       

(> 10 kD) 
• Klinik olarak önemli hipotermi ve hipertermi 
• Medikal tedaviye dirençli kalp yetmezliği 

 



Kontrendikasyonlar 
• Yeni geçirilmiş karın  veya kardiyotorasik cerrahi 

• Diyafragmatik periton-plevra bağlantıları 

• Ciddi solunum yetmezliği 

• Hayatı tehdit eden hiperkalemi 

• Aşırı volüm yükü olan hastalar 

• Aşırı yüksek katabolizma 

• Fekal veya fungal peritonit ve karın duvarında 
selülit 

• Gebelikte akut böbrek yetmezliği 



Sonuç olarak 
 Periton diyalizi geniş bir hasta popülasyonunda kullanım 

endikasyonu olan bir RRT seçeneğidir. 

 Periton diyalizi diğer renal replasman tedavilerinin bir alternatifi 

değil, bütünün bir parçasıdır. 

 Amacımız RRT’ni yarıştırmak değil. Hasta için en uygun tedavi 

yöntemini belirlemektir. 

 Periton diyalizinden en iyi şekilde istifade etmek için, hastaların 

nefroloğa erken yönlendirilmesi, diyaliz öncesi eğitim programına 

dahil edilmesi ve hastaların uygun bir şekilde seçilmesi 

gerekmektedir. 



‘‘Birşeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur; 
Yapmak istemeyense mazeret’’ 
E.C. McKennzie 
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