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AMAÇ Koordinasyon bile � iklerinde geometrik izomeri türlerinin  incelenmesi ve  Trans-

bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür [Co(en)2(Cl)2]Cl sentezlenmesi 
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 Oktahedral Komplekslerde 
�
zomeri 

 

 Oktahedral komplekslerde MA2B4 yapısında cis ve trans izomeri görülür.MA3B3 

yapsınıda ise facial ve meridional izomeri görülür. Ligand sayısının artması ile 

izomer sayısı da artar.  

 Oktahedral komplekslerde optik izomeri olarak dekstro ve lero izomeri görülür.  

 Stereoizomerlik; iki veya daha fazla molekülün kapalı formülleri ve ba �  yapan 

atomları aynı fakat uzaydaki düzenlenmelerinin farklı olmasıdır. 

 Enantiomerlik; stereo izomerlerden ayna görüntüsüne sahip olanlardır. 

 Diastereoizomerlik; stereoizomerlerden enantiomer olmayanlardır. 

 [Co(en)2(Cl)2]Cl kompleksi geometrik ve optik izomerin beraberce görüldü � ü 

örneklerden biridir. 3 � elat halkasından biri 2 tane tek di � li ligandla yer de � i � tirerek 

olu � mu � mu � tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cis- [Co(en)2(Cl)2]Cl    Trans- [Co(en)2(Cl)2]Cl 
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 � zomerlik; aynı tür ve sayıdaki atomların farklı düzenlenmesiyle farklı özellikte 

bile � ikler olu � masıdır. � zomerlik iki grupta toplanır. Yapısal izomerlik ve 

steroizomerlik. Yapısal izomerlik aynı kapalı formüle sahip birden fazla molekülde 

atom veya grupların farklı düzenlenmesinden kaynaklanır. Steroizomerllikte ise 

kapalı formülleri ve biribirne ba � lanma sıraları aynı olan bile � iklerde atomların 

uzayda farklı düzenlenmesinden kaynaklanır. 

Bile � iklerin geometrisi, merkez atomunun koordinasyon sayısı ile yakından ilgilidir.  

Kare düzlem yapıda merkez atoma ba � lı dört konum da e � it olmakla birlikte 

kom � ulukları aynı derecede de � ildir. Bu nedenle farklı ligandların girmesi 

komplekse izomerlik kazandırır. Ligandların biribirine kom � u olarak düzenlendi � i 

geometrik izomere cis, biribirine kar � ıt konumlarda düzenlendi � i izomere trans 

denir. Oktahedron bir yapıda üç e � it ligand merkez atomundan geçmeyen nir 

düzlem üzerinde bulunursa bu izomere fac (facial) izomeri denir. Üç e � it ligand 

merkez atomundan geçen bir düzlem üzerinde ise bu izomere mer (meridiyonal) 

izomer denir. 

Ligandların trans etkileri π ba � ı kuramı ve σ ba � ı kuramı ile açıklanmaktadır. Cis 

etkisinde ise sterik faktörler etkilidir.  

Bir ligandın kendisine trans konumundaki ba � ka bir liganddan kolaylıkla kopmasına 

neden olmasına trans etkisi denir. Ligandlar çe � itli tepkimelerle trans yönlendirme 

güçleri yönünden kar � ıla � tırılabilir. CN−, CO ve H− ligandları kuvvetli trans 

yönlendirici,  NH3, OH− ve H2O ligandları zayıf trans yönlendiricilerdir. 

Trans yönlendirme güçleri farklarından yararlanılarak bir kompleksin belli bir 

izomerinin sentezi mümkündür.  

 

 IR Spektroskopisi � le � zomer Türünün Tespit Edilmesi 

 

 IR spektroskopsinde CO gerilme titre � im frekansının karbon-oksijen ba � ının 

kuvvetine ba � lı olarak de � i � ti � i bilinmektedir. Karbon-oksijen ba � ı da metal-carbonil 

π ba � lanmasından etkilendi � i için- metal-karbonil ba � ı üzerindeki yapısal ve 

elktronik etkiler kendini CO gerilme titre � im frekanslarında gösterir. Sadece CO 

gerilme titre � im frekanslarına bakarak bir molekülün köprü karboniller içerip 

içermedi � i anla � ılabilir. Çünkü köprü ve terminal karboniller farklı so � urma bandları 

verirler. 

 IR spektroskopisinde CO gerilme titre � im frekansları ile molekül yapısı ve ba � ları 

hakkında bilgi alınabildi � i gibi, koordinasyondaki liganda göre so � urma bandlarının 

sayısı ve ba � ıl � iddetlerine bakarak molekül simetrisi hakkında bilgi de alabiliriz. 
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 Örne � in kare düzlem yapıdaki  Pd(NH3)2Cl2 kompleksin cis ve trans izomeri vardır. 

Bu kompleksin IR spektroskopisinde gözlenen piklerin singlet ve dublet olmasına 

bakılarak cis veya trans izomerde oldu � una karar verilir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEY � N 

YAPILI 	 I 2 gr CoCl2.6H2O in 5 ml sudaki çözeltisine % 10’luk 7,5 ml etilendiamin  ilave edilir.  

 Karı
 ım 40 dk süre ile sıcak su banyosu üzerinde karı
 tırılarak bekletilir. � 
 lem 

sırasında buharla 
 an su kadar yerine ilave edilir. Daha sonra deri 
 ik 6 ml   HCl ilave 

edilir. Kristaller olu 
 uncaya kadar ısıtılmaya ve karı
 tırılmaya devam edilir. Kristaller 

olu 
 tu � unda oda sıcaklı� ına kadar so � utulur. Olu 
 an çökelek süzülür. 

  

 Cis-bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür  

 Trans-bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür kompleksinden birazı suda çözülerek su 

banyosunda kuruyuncaya kadar ısıtılır. � 
 lem az miktarda su konularak tekrarlanır. 

Renk menek 
 eye dönünce olu 
 an kristaller az su ile yıkanarak kalan trans izomer 

uzakla 
 tırılır.  

 CoCl2.6H2O   +   C2H4(NH2)2 +   HCl   +  H2O   �     [Co(en)2(Cl)2]Cl     +     H2O 

  

 CoCl2.6H2O   = 238 gr/mol  [Co(en)2(Cl)2]Cl  = 285,5 gr/mol 

 2 gr   CoCl2.6H2O    = 2 / 238 = 0,0084 mol  

 0,0084 mol ba 
 langıç maddesinden  0,0084 mol ürün elde edilir. 

 0,0084 mol [Co(en)2(Cl)2]Cl   = 0,0084 x  285,5 = 2,399   2,4 gr ürün elde edilmeli. 

   

 Elde edilen ürün miktarı = …………………Verim = %......................... 

SONUÇ 

 Deney sırasında uzun süreli karı
 tırma ve kaybolan suyun ilave edilmesi, yüksek 

verimle ürünün elde edilmesini sa � lamı
 tır. Ba 
 langıç maddesindeki suyun yerine 

etilendiamin ligandı girmi 
  kobalt +2 den +3 de � erli � e yükseltgenmi 
 tir. 


