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Riboflavin (B-2 vitamini)’i 
Atma Tadını Çıkar!



Konu seçimi
Metabolik olayların düzenli bir şekilde 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan B-2 
vitamininin önemi , bu vitaminin verimli vitamininin önemi , bu vitaminin verimli 

şekilde tüketilmemesi ve eksikliğinde 
karşılaşılan olumsuzluklar.



Kimya konusu ile ilgisi

Suda çözünebilen vitaminler arasında 
yer alan B-2 vitamininin gerekliliği yer alan B-2 vitamininin gerekliliği 

ve metabolizma için öneminin 
anlatılması.



GÜNLÜK HAYAT ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
� Peynir suyu ve yoğurt suyunun önemi,

� B2 vitamininin insan sağlığı için önemi,

� Hangi besin maddelerinde bulunduğu, 

� Besin maddelerinin nasıl tüketilmesi 
gerektiğinin öğretilmesi, 

� Metabolizmada görevinin ne olduğu ve 
eksikliğinde karşılaşılabilecek olumsuzluklar 
örnek olarak verilir.



TEORĐK BĐLGĐ

� B2 Vitamini (Riboflavin) : Bu vitamini, Kuhn 
ve arkadaşları 1933 bunun riboflavin olduğunu öne 
sürdüler. Molekül yapısı bir şeker olan rıbose 
benzediği için ribo eki, sarı kristal olduğundan flavin benzediği için ribo eki, sarı kristal olduğundan flavin 
(flavuas= sarı) eki alınarak B2 vitaminine riboflavin 
denildi. 

� Flavinler sınıfındandır. Sentezi yapılmıştır. Üç 
kondense halkalı bir boyarmaddedir. Yan zincir 
olarak 9. karbon atomuna beş karbonlu şeker (Ribit) 
bağlanmıştır. 
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B2 Vitamini (Riboflavin, Laktoflavin)



Suda oldukça zor çözünür. Çözeltisi sarı yeşil 
fluoresans özelliğini gösterir.Peynir suyunun yeşilimsi-
sarı rengi bu vitaminden ileri gelmektedir .Sudaki 
çözünürlüğünü üre, p-aminobenzoikasit gibi yabancı çözünürlüğünü üre, p-aminobenzoikasit gibi yabancı 
maddeler arttırır.  Amfoter karakterlidir. Hem asitler hem 
de bazlarla tuz yapar. Sıcaklık ve hava oksijenine karşı 
dayanıklıdır. Işıkta parçalanır. Süt, et, karaciğer, böbrek, 
tavuk yumurtası, bira mayası ve bazı sebzelerde bulunur. 
Sadece canlı hücrelerde oluşur.



Vücutta karaciğer ve böbreklerdeki çok az 
miktarın dışında depolanamadığı için günlük 
olarak karşılanmalıdır. Bağırsaklarda bakteriler 
tarafından bir miktar üretilebilmektedir. Bu 

Riboflavin dayanıksız olup, ısı, güneş 
ışığı, alkol, kafein, östrojen ile etkisizleşir. 

tarafından bir miktar üretilebilmektedir. Bu 
nedenle yetersiz alımlara karşın bazı kimselerde 
eksiklik belirtileri oluşmayabilir. 

Nükleotid denilen maddelerle birleşerek 
enzim sentezine girerler. Bu enzimler aracılığı 
ile oksidasyon-redüksiyon işlevlerini yaparlar





Enerji üretiminde rol oynar. FMN ve FAD kısa isimli 
enzimlerle hidrojen taşıyıcılığı yapar



�Kısa zincirli yağ asitlerinin yakılmasını 
sağlar. 
�Hücrelerin gelişmesine ve solunumuna 
etki ederek oksijeni daha iyi kullanmasını etki ederek oksijeni daha iyi kullanmasını 
sağlar. Bu yolla görme ve saç, cilt ve deri 
sağlığına yararlı etkisi olur. 
�Bazı amino asit ve glutathion redüktaz 
(Kandaki alyuvarlarda) maddesinin 
yapımına katkıda bulunur. 



Deney 1) Yoğurt suyunda Riboflavin (B-2   
Vitamini) tayini

Deney Amacı: Yoğurt suyunda Riboflavin (B-2 

Vitamini) tespit etmek.

Deneyin Yapılışı:Yoğurt Deneyin Yapılışı:Yoğurt 
suyu süzüntüsü 
hazırlandıktan sonra erlen 
mayere alınır.Daha sonra 
karanlık ortamda Mor Ötesi 
Lamba ile ışık tutulur.



Çözeltinin mor ötesi ışık altında 
sarımtırak yeşil şekilde parlaması   
B-2 Vitamini (Riboflavin) nin 

Sonuç ve Açıklama

B-2 Vitamini (Riboflavin) nin 
karakteristik özelliğidir



Deney 2)  Bitkisel ve Nebati yağlardan 
Riboflavin (B-2 Vitamini) eldesi

Deney Amacı: Riboflavinnin suda çözünebilme özelliğinden 
faydalanarak Hayvani ve Nebati yağlardan Riboflavin elde 
etmek.

Deneyin Yapılışı:Hayvansal yağ bir 
miktar saf su içerisine atılır sonra bu miktar saf su içerisine atılır sonra bu 
karışım biraz ısıtılır.Daha sonra 
karışım süzülür.Süzüntü karınlık 
ortamda mor ötesi ışık tutulur.

Hayvansal ve bitkisel besinlerden B-2 
Vitamininin emilmesi suda çözünebilir 
bir vitamin olduğundan kaynaklanır

Sonuç ve Açıklama 2 



Deney 3) Riboflavini (B-2 Vitamini) ısı mı 
öldürür ışık mı?

Deney Amacı: Riboflavin e güneş ısınlarının etkisini 
göstermek

Deneyin Yapılışı: Süt ambalajları bir süre ışıklı ortamda 
tutulur Sonra ambalajlar açılır ve 100ml süt erlen mayerlere tutulur Sonra ambalajlar açılır ve 100ml süt erlen mayerlere 
koyulur.Sonra karanlık ortamda mor ötesi lamba tutulur ve 
aralarındaki renk farkı not edilir.

Sonuç ve Açıklama 3 
Işıklı ortamda B-2 vitamini parçalanır bu 
yüzden kapalı ambalajlar tercih 
edilmelidir. Yeşil floresans gösteren sarı 
boyar maddedir. Kristal yapıya sahiptir. 
282°C’de bozunarak erir.



Konu başlığı: Riboflavin’i Atma Tadını Çıkar!

Kimya konusuyla ilgisi:Suda çözünebilen 

vitaminler arasında yer alan B-2 vitamininin 

ÜNĐTE   PLANI

vitaminler arasında yer alan B-2 vitamininin 

gerekliliği ve metabolizma için önemi.



Hedef ve Davranışlar
1) Riboflavin(B-2 vitamini) içeren besinlere 

dikkat çekme,
� B-2 vitamini içeren besinleri kavraya bilme,
� B-2 vitamini eksikliğinde görülen etkileri ve insan sağlığı için önemini 

kavraya bilme.

2) B-2 vitaminin yapısını ve kimyasal 
olaylarını kavrayabilme.olaylarını kavrayabilme.

� B-2 vitaminini açıklanır,
� B-2 vitamininin enzim sentezi için kullanıldığı açıklanır,
� B-2 vitamininin enerji üretimindeki rolü açıklanır.

3) B-2 vitamininin deneylerle özelliklerinin 
açıklanması.

� Suda çözünme özelliğinin gösterilmesi,
� Güneş ışınlarının etkisi.



Ders Süresi: 

Bu konun anlatımı için uygun 
görülen ders saati 2 saat 
teorik ve 2 saatte pratik 
görülen ders saati 2 saat 
teorik ve 2 saatte pratik 

uygulamadır.



ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

A) Kullanılan eğitim teknolojileri:
� Power point
� Video gösterimi
� Bilgisayarlı öğrenme� Bilgisayarlı öğrenme
� Deney yapma
B) Kullanılan eğitim materyalleri:
� Kara tahta
� Modeller 
� Asetatlar ve tepegöz



ÖĞRENME-ÖĞRETME 
ETKĐNLĐKLERĐ

Kullanılan öğretme etkinlikleri:

� Anlatım 

� Soru-cevap

Deney yapma

Anlatım 

� Soru-cevap

� Deney yapma



Öğrenme Etkinlikleri 
Öğrenciler bireysel olarak deney 

yaptırılır ve deneylerin 
sonuçlarını diğer öğrenciler ile 

tartışmaları sağlanır.
sonuçlarını diğer öğrenciler ile 

tartışmaları sağlanır.



EĞĐTĐM MATERYALLERĐ
Deneyde kullanılan araç-gereçler:

1.Deney: Peynir veya Yoğurt suyu, erlen mayer, 
Mor Ötesi Lamba, süzgeç kağıdı, huni

2.Deney: Hayvani yağ bir mikta,saf su,bek alevi, 
erlen mayer, süzgeç kağıdı, huni. Mor Ötesi Lamba

3.Deney: Aynı koşullarda üretilmiş biri cam şişe 
diğeri kapalı kutuda ambalajlanmış 2 süt örneği, 2 

adet Erlenmayer veya Balon, Mor Ötesi Lamba,



� Derste kullanılan araç-gereçler:

Bilgisayar 
Projeksiyon 
Tepegöz 



ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME

Öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için 
peynir yada yoğurt suyunun niçin sarımtırak 
renge sahip olduğu sorulur. Böylelikle 
öğrencilerin konuya dikkati çekilir. Cam öğrencilerin konuya dikkati çekilir. Cam 
şişedeki süt mü yoksa tetrapak ambalaj 
içerisindeki süt mü güneş ışığına maruz 
kaldığında kolayca bozulur.



ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME

• Bu ünitede ölçme-
değerlendirmenin açık uçlu 
sorular ve test ile en 
sağlıklı şekilde yapılacağını sağlıklı şekilde yapılacağını 
düşünüyorum.



DERS PLANI

Beceri matriksinin bu 
konunun işlenişinde 
öğrenci yeti ve 
becerisini geliştirecek becerisini geliştirecek 
bir yöntem olarak 
kullanılabileceği 
düşüncesindeyim.



• Bilginin     

Davranışa           

Dönüşümü

• Bilginin

Çeşitleri 

BĐLGĐ  KAZANIMI BĐLGĐ   

KULLANIMI

BĐLGĐ 

ĐLETĐŞĐMĐ

BĐLGĐYĐ    

DEĞERLENDĐRME

GÜNLÜK 

DENEYĐMLERDEN 

KAYNAKLANAN 

BĐLGĐLER VE 

ANLAYIŞLAR

Günlük yaşantımızda 

ribofılavin(B-2 

vitamı) nelerde 

bulunduğu ve nasıl 

tüketilmesi gerektiğini 

kavratmak 

Riboflamının 

formülü,çözünürlüğü,güne

ş ısınlarının etkisive 

metabolızmadaki işlevinin 

incelenmesi

Riboflavinin verimli bir 

şekilde nasıl tüketilmesi 

gerektiğininin tartışılması

Yapılan uygulamalar ve 

araştırmalar sonucunda 

öğrencilerin konuyla ilgili 

yorumları dinlenilmeli 

tartışma ortamı hazırlanmalı 

ve ortak sonuç çıkarmaları 

istendi.

KONU ALANIYLA ĐLGĐLĐ 

BĐLGĐLER, KAVRAMLAR, 

MODELLER, METODLAR 

Çözünürlüğü,guneş 

ışınlarının etkisi 

enzimlerdeki 

görevi,sıcaklığın etkisi 

Besın maddesındeki 

riboflavinden faydalana 

bilme için suya ihtiyacı 

olduğundan bahsedilir.

Anlatılan deneylere katılım 

sağlanmalı istenildiği de 

öğrenciler tarafından 

hazırlanması istendi.Bu 

Öğrenilen tanım ve 

kavramlar kısa cevaplı 

sorularla ve örneklerle 

pekiştirildi.Beyın fırtınası görevi,sıcaklığın etkisi 

folmülü 

olduğundan bahsedilir. hazırlanması istendi.Bu 

sayede öğrencilerin görüşleri 

ve el becerileri ortaya çıkar.

pekiştirildi.Beyın fırtınası 

yapıldı.tartışma ortamı 

oluşturuldu.

BĐR ĐŞĐN NASIL 

YAPILACAĞINI 

BĐLDĐREN TEKNĐK VE 

PRATĐK BĐLGĐLER

Bazı gıdalarda 

rıbofılavının analizi  

Bu analizlerde 

Riboflavinin hangi 

özelliğinden 

faydalanılması 

gerektiği öğrenildi.

Deneysel uygulamaların 

sonuçları değerlendirilir.Bu 

sonuçlara göre hangi besin 

maddelerinde bulundugu 

ve hangi ortamda zarar 

gördüğü öğrenildi.

Riboflavin içeren başka  

besin maddelerinin 

öğrenciler tarafından 

belirlenmesi

Yoğurta biriken suyun 

renginin neden sarımtırak 

yeşil olduğunu 

değerlendirmelerini istemek

DOĞAYA YANSIYAN 

BĐLGĐ VE KAVRAMLAR

Riboflavinin(B-2 

vitaminin) tarihsel 

gelişimini araştırmak 

kım tarafından 

bulunduğunu içelemek

Öğrenilen bilgilerin günlük 

hayatta nerelerde 

karşımıza çıktığına dair 

örnekler verilir

Riboflavin’nin eksikliğinde 

karşılılaşa bileceğimiz 

olumsuzlukların ve  

Riboflavin bozulmasına 

neden olan etkenlerin 

tartışılması

Riboflavinin(B-2vitaminin)  

içeren besin maddelerinin 

nasıl tüketilmesi gerektiği 

öğrenilir.Tüketim esnasında 

özelliklerinden 

faydalanılması gerektiği 

kavratılır.
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Alansal Yeterlilik

Deneysel KabiliyetTemin- Tedarik

Metot BecerisiSosyal Đlişkiler

Şekildeki örümcek ağı modeli 
ile öğrencilerin yeti ve 

becerileri değerlendirilir.



Sonuç ve Değerlendirme

Gündelik yaşamda beslendiğimiz 
gıda maddelerini nasıl tüketmemiz 
gerektiğini öğrenirler Yaptıkları çalışmalar gerektiğini öğrenirler Yaptıkları çalışmalar 
öğrencilerin sosyal becerilerinin 
gelişmesine yardımcı olur. Günlük 
yaşamda kimya her an karşımıza 
çıkmakta ve böylelikle kimyanın önemi 
ortaya çıkmaktadır.   


