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Bulgular: Araştırma süresince toplam 310 kemirici örneği toplandı. Bu örneklerin 15 türe ait olduğu 
belirlendi. Belirlenen türler şöyledir: Sciurus anomalus, Myodes glareolus, Microtus subterraneus, 
M. levis, Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. uralensis, A. witherbyi, A. mystacinus, Rattus rattus, 
R. norvegicus, Mus domesticus, M. macedonicus, Glis glis ve Muscardinus avellanarius. Belirlenen 
türlerden Sciurus anomalus’un genelde meşelik ve çamlık alanlarda; Myodes glareolus’un kayın 
ormanları ve karışık ormanlarda; Microtus subterraneus’un çayırlık alanlarda; Microtus levis’in 
çayırlık alanlar ve fındıklıklarda; Apodemus flavicollis’un en yoğun karaçam alanları olmak üzere 
her türlü habitat tipinde; Apodemus sylvaticus’un ormanlık alanlarda; Apodemus uralensis’in genelde 
kayın veya kayın-meşe karışık ormanlarda; Apodemus witherbyi’nin çam ve kayın ormanlarında; 
Apodemus mystacinus’un kayalık alanlarda; Rattus rattus’un yerleşim alanlarına yakın bahçelerde ve 
Filyos nehrinin denize döküldüğü bölgedeki sazlıklarda; Rattus norvegicus’un yerleşim yerlerine yakın 
alanlarda ve nehir kenarı sazlıklarda; Mus domesticus’un yerleşim yerlerinde; Mus macedonicus’un 
tarım alanlarında; Glis glis’in özellikle kayın ormanlarında ve Muscardinus avellanarius’un 
fındıklıklarda, meşe, karaçam ve kayın karışımı ormanlarda yayılış gösterdiği belirlendi.

Bu türlerin dağılım haritaları oluşturuldu. Çalışmada ayrıca tür teşhisleri özellikle zor olan 
Apodemus türlerinin morfometrik analizler ve nonmetrik kafatası özellikleri ile birbirlerinden 
ayrılması sağlandı. 

Sonuç: Zonguldak ili kemirici türlerinin listesi, habitat tipleri ve yayılış alanları ilk defa örneğe 
dayalı detaylı bir çalışma ile ortaya konuldu. Zonguldaktan elde edilen örnekler ve genel anlamda 
simpatrik yayılış gösteren Apodemus flavicollis, A. witherbyi, A. sylvaticus ve A. uralensis’in 
teşhisinin çok zor olduğunu, ancak bu türlerin kafatasındaki özellikle diş mine tabakasının durumu, 
frontoparietal stur, pterygoid kemik, kondilonazal uzunluk, sağ üst molar alveolleri uzunluğu, 
bazal uzunluk, üst sağ M3’ün taç uzunluğu, kondilobazal uzunluk ve timpanik bulla uzunluğu 
karakterleri kullanılarak ayrılması sağlandı. S. anomalus, M. levis, A. uralensis, M. macedonicus ve 
M. avellanarius’un Zonguldak’tan örneğe dayalı kayıtları ilk defa bu çalışma ile verildi.
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Teşekkür: Bu çalışma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2011 - 10 - 06 - 02). Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi 
Hayvan Etik Kurulunun 2011 – 14 – 29/06 Protokol no’lu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Objectives: Compare of Pre-albumin of blood-serum proteins Spermophilus fulvus and 
Spermophilus xanthoprymnus. 

Methods: Globulin and Albumin blood-serum proteins of 28 Spermophilus specimens which were 
collected from north-east (Mashhad and Fariman), west (Kurdistan, Hamadan, Qazvin, and Zanjan), 
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and north-west (Ardabil, Khalkhal, and Bilah Savar) of Iran have been examined using SDS-PAGE 
method. Electrophoretic analysis was performed on 48 live specimens of Spermophilus fulvus (n 
= 18) and Spermophilus xanthoprymnus (n = 10). Blood was taken by cardiac puncture from the 
unconscious animals with Ether. After blood clotting the separated sera were mixed a sample buffer 
containing 0.0625 M Tris Cl, pH 6.8, 2% SDS, 10% Glycerol, 5% 2-Mercaptoethanol and 0.01% 
Bromphenol Blue and the sera was adjusted to5% in the mixture. Samples were boiled for 3 min and 
stored at-70 C until electrophoresis. Amount of protein loaded to gel was qualitatively determined 
by the method Esen, 1978. Samples of 10 to 15 µL were applied to gels in different experiments. 
Electrophoresis was carried out using Consort E 725 model vertical slap gel electrophoresis apparatus.

Results and Discussion: In residual region of Globulin protein (G), specimens from north-east 
group and west, north-west group had created 5 and 11 electrophoretic bands, respectively; and 
in residual region of Albumin protein (A) all north-east specimens created only one band. But 
west and north-west group created 4 electrophoretic bands. Although these electrophoretic band 
differences could led to diagnosis of these two Spermophilus specimens, but this difference along 
with morphological and Karyological properties of these specimens, can help identifying the 
distribution of Spermophilus fulvus in north-east and Spermophilus xanthoprymnu in west and 
north-west of the Iran.
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye’nin ilk kadın bilim insanlarından Prof. Dr. Fahire Battalgazi’nin 
hayat hikayesinin anlatılacaktır. Adli tıp profesörü Ethem Akif Battalgazi’nin beş kızından ikinci 
büyüğü olan Fahire Battalgazi, Türkiye’nin ilk kadın zooloji profesörüdür. Bir Osmanlı tebası 
olarak dünyaya gelmiş olan Fahire Hanım, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
yaşamına devam ederek İstanbul Üniversitesinde zooloji bilim dalında yükselip profesör olmuştur. 
Bu bildiride onun çocukluğunun ve yetişmesinin ayrıntıları anlatılacaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Prof. Dr. Fahire Battalgazi’nin hayat hikayesi aile büyüklerinden dinlenen 
hikayeler ve yaşayan tanıkların verdikleri bilgiler ışığında ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, aile 
hayatı ve laboratuardaki çalışmaları sırasındaki yılları fotoğraflarla gözler önüne serilecektir. 
Özellikle fotoğrafları cumhuriyet dönemi kadınının değerini ve yeteneklerini açıkça ortaya 
koymaktadır. Böylece hem bir Türk kadının yetişmesi anlatılmakta, hem de Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluş yılları gösterilmektedir. Fotoğraflar için bilgisayar ortamı kullanılacaktır.

Bulgular: Saray doktoru, kadın/doğum uzmanı Ömer Paşa’nın torunu Fahire Battalgazi 
İstanbul’da doğmuş, babasının görevi nedeniyle Şam’da okula başlamış, yurda dönüşte tahsiline 
devam ederek profesörlüğe kadar yükselmiştir. Küçük Fahire, Osmanlı imparatorluğunun son 


