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ÖZET 

SnS İNCE FİLMLERİNİN KİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ VE 
KARAKTERİZASYONU 

 
SnS ince filmler kimyasal depolama yöntemi ile 65 °C’ de 1 saat cam alttaban üzerinde depolandı. 

SnS ince filmlerin biriktirilmesi, aynı alttaban üzerinde 1 saat süreyle 30 kez tekrarlandı ve depolama 
çözeltisi her seferinde yenilendi. Depolamanın sonunda beş benzer SnS filmi elde edildi. Bunlardan bir 
tanesi tavlanmadı, diğer dört tanesi ise azot ve hava atmosferlerinde 150 °C ve 250 °C' de 30 dakika 
tavlandı. Filmlere uygulanan farklı sıcaklık ve ortamdaki tavlama işleminin etkisi X‐ışını kırınımı (XRD), 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Hall ölçüm metodu kullanılarak belirlendi. Filmin soğurma grafiği 
incelendiğinde yasak enerji aralığının (Eg), tavlama sıcaklığının artışına bağlı olarak azaldığı görüldü. SnS 
ince filmlerin yüzey morfolojisi, SEM görüntüleri ile incelendiğinde küresel tanecikli yapıda olduğu 
gözlendi. XRD analizi ile filmlerin ortorombik yapıya sahip olduğu belirlendi. Hall ölçüm metodu ile SnS 
ince filmlerin p tipi iletkenliğe sahip olduğu görüldü. 
 
Anahtar Kelimeler: CBD, SnS İnce Film, Optiksel özellikler, XRD, SEM, Hall Ölçümü,  
 
Danışman: Prof. Dr. Hülya METİN GÜBÜR, Fizik Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF THE SnS THIN FILMS BY CHEMICAL BATH 
DEPOSITION   

SnS thin films were deposited on glass substrates with the chemical bath deposition 
technique at 65 °C for 1 hour. The deposition of the SnS thin films was repeated 30 times for 1 h 
duration time on the same substrate and the deposition solution was refreshed each time. Five 
similar SnS films were obtained at the end of deposition. One of them was not annealed, the 
other four were annealed for 30 minutes at 150 °C and 250 °C in nitrogen and air atmospheres. 
The effects of the annealing in different atmospheric conditions on the films were determined 
by UV-Visible spectrophotometer, scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) 
and Hall - effect measurement system. When the absorption graph of the films was examined, it 
was observed that the optical band gap energy (Eg) value decreased with increasing annealing 
temperature. The surface morphology of the SnS thin films was determined by SEM images as 
sphere-like grain. According to the XRD analysis, the films were polycrystalline with an 
orthorhombic structure. Finally, Hall - effect measurements indicated that SnS films had p-type 
conductivity. 
 
Keywords: CBD, SnS Thin Films, Optical properties, XRD, SEM, Hall Effect Measurement, 
Annealing 
 
Advisor: Prof. Dr. Hülya METİN GÜBÜR, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, 
University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

Güneş hücresi teknolojisindeki önem derecesi en yüksek zorluklardan biri, yüksek 

verimliliğe sahip malzemeler kullanılarak, uygulanan ucuz işlemler ile ince film güneş 

hücrelerinin üretilebilmesidir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok elektronik 

aygıt içerisinde kullanılan yarıiletkenler üzerinde farklı çalışmalar yapılmış ve hala bu 

çalışmalar yapılmaya devam etmektedir [1]. Örneğin optik özellikleriyle yansıtıcı ve yansıtıcı 

olmayan kaplamalarda, elektriksel özellikleriyle yarıiletken ve piezoelektrik cihazlarda, 

mekanik özellikleriyle mikro mekanik cihazlar ve sert kaplamalarda, kimyasal özellikleriyle de 

sensör teknolojilerinde kullanılabilmektedir [2]. IV-VI yarıiletkenlerinin elde edilmesi için 

birçok yöntem kullanılmıştır; kimyasal depolama yöntemi (CBD) [3], elektrokimyasal depolama 

yöntemi [4], ultrasonik kimyasal püskürtme yöntemi [5], SILAR yöntemi [6]. 

Kalay sülfür (SnS), birim hücre başına sekiz atom içeren ortorombik bir kristal yapıya 

sahiptir. Katyon (Sn) ve anyon (S) atomları; en uzun kristal eksenine dik iki düzlemden oluşan, 

zikzak katyon-anyon zincirine doğru çift katmanlardan oluşur. Oluşan bu çift katmanlar zayıf 

Van Der Waals etkileşimi doğrultusunda istiflenirken, katyon ve anyon atomları arasında, 

katmanlarda bulunmayan güçlü bir kovalent bağ vardır [7]. SnS yarıiletkeni, 1.30 eV bant 

aralığına sahip ve bunun sonucu olarak çok yönlü bir güneş hücresi materyali olma potansiyeli 

taşıyan bir yarıiletkendir. Metal kalkojenitler, pahalı olmayan fotovoltaik dizilerin, özellikle 

hacimli bir ölçekte oluşturulması için elektronik cihaz üretiminde kritik bir yere sahiptir [8]. 

Dar Bant aralığı ve SnS’ in ilginç yapısal özellikleri, potansiyel aday malzeme olarak 

fotoelektrokimyasal güneş hücrelerinde, ince film güneş hücrelerinde soğurucu tabaka olarak, 

kızılötesi dedektörlerde, fotovoltaik malzemeler ve diğer optoelektronik sistemlerde tercih 

edilmesini sağlamıştır [9]. Son yıllarda, SnS yarıiletken ince film, üretim avantajlarının yanı sıra 

yüksek optiksel soğurma katsayısına, soğurma yüzeyi için gerekli p-tipi iletkenlik özelliğine 

sahip olmasından dolayı birçok araştırma grubu, bu malzemenin üretimi için farklı yöntemler 

geliştirmeye çalışmıştır [10]. CBD yöntemi, geniş yüzey alanları üzerine ince film kaplamak için 

uygun, basit ve ucuz bir tekniktir. Bununla birlikte, SnS filmlerin yapısını ve niteliklerini 

etkileyen birçok faktör vardır; öncüllerin mol oranları, reaksiyon sıcaklıkları, pH seviyeleri, 

biriktirme süreleri, alttaban doğası vb. [11]. 

SnS nano ince filmini elde etmek için bu çalışmada kimyasal depolama yöntemi 

uygulanmıştır. Yöntem çözelti içerisindeki iyonların yavaşlatılması esasına dayandığı için 

çözeltinin pH’ ı, konsantrasyonu, depolama sıcaklığı ve süresi gibi etkenlerin kontrol edilebilir 

olması; kaliteli ince film üretimi için tercih edilen bir metottur. Bu çalışmada, cam alttaban 

üzerine farklı kalınlıklara sahip SnS filmler kimyasal depolama yöntemi kullanılarak elde edilen 

filmlerin; elektriksel, optiksel ve yapısal özellikleri belirlendi. Üretilen SnS yarıiletken ince 
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filmler farklı sıcaklıklarda tavlandı. Tavlama işlemi gerçekleştirilen filmlerin optiksel, yapısal ve 

elektriksel özellikleri incelendi. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

Ana Rosa G.A. ve arkadaşları [12], bu çalışmada kimyasal depolama yöntemi kullanarak 

SnS ince film elde etmişlerdir. Banyo sıcaklığını 20 – 40 °C aralığında tutarak ince filmleri 

depolamışlardır. Banyo çözeltisi tin (II) chloride, trietholamine, amonyak (aq.) ve trioacetamide 

kullanılarak hazırlanmış, 24 saat cam alttaban üzerinde depolanmıştır. 20 °C banyo sıcaklığında 

depolamış filmlerin kalınlığı 260 nm hesaplanmış film kristal yapısı kübik olduğu gözlenirken, 

40 °C’ de depolanmış filmlerin kalınlığı ise 600 nm olup ortorombik kafes yapısına sahip olduğu 

gözlenmiştir. 35 °C banyo sıcaklığında ise ince filmin kristal yapısının kübik yapıdan ortorombik 

yapıya geçiş gözlenmiştir.  Kübik SnS 10-7 (Ω cm)-1 elektrik iletkenliği, yasak enerji aralığı SnS 

kübik yapının karakteristik yüksek optik bant aralığı 1,67 eV’ ye karşılık geldiği görülmüştür. 

İnce filmler 300 °C’ de nitrojen ortamında tavlanmış olup, 20 °C’ de depolanmış filmin yapısında 

değişiklik gözlenmemiştir.  Ortorombik yapıya sahip ince filmin yasak enerji aralığı 1.10 eV, 

elektriksel iletkenliğinin fark edilebilir derecede yüksek 10-4 (Ω cm)-1 olduğu, tavlama işlemi ile 

elektriksel iletkenliğinin arttığı gözlenmiştir.  

Donglin XIA ve arkadaşları [13], kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen filmlerin; 

kristal yapısını, morfolojisini ve optik özelliklerini incelemişlerdir. İnce filmler, 45 °C’ de 

depolanıp, 200 °C, 300 °C ve 400 °C' de 3 saat tavlanmıştır.  200 °C’ de tavlanmış filmlerin XRD 

sonuçlarında belirgin bir pik görülmemiştir, SnS ince film doğası gereği amorf yapıya sahiptir. 

Tavlama sıcaklığının arttırılmasıyla; piklerde belirgin bir keskinlik, yoğunluk ve tanecik 

yapısında büyüme meydana geldiği gözlenmiştir. Tavlanmamış filmlerin SEM sonuçlarında, SnS 

kristalleri çok ince, pulsu ve üst üste kümelenmiş olarak gözlenmiştir.  Tavlama sıcaklığının 

artmasıyla örneklerin yüzey morfolojisi daha pürüzsüz, homojen ve sıkı partikül halini almıştır. 

Filmlerin yüzey morfolojisinin pürüzsüz yapıya sahip olması, güneş hücresi için umut vadeden 

soğurma katman olduğu gözlenmiştir. 

Mohamed S. M. ve arkadaşları [14], SnS ince filmin kimyasal depolama yöntemi ile 

depolanmasında pH' ın filmin yapısına, filmin cam alttaban üzerinde büyütülmesine ve optik 

özelliklerine etkisini incelemişlerdir. 6,5; 7,0 ve 7,5 pH değerlerinde büyütülen filmlerin XRD 

analizi incelendiğinde 7.0 ve 7.5 pH değerinde büyütülen ince filmler kübik yapı gösterirken, 6,5 

pH' da büyütülen ince filmlerde ortorombik yapı gözlenmiştir. Yasak enerji aralığı değerleri 6,5; 

7,0 ve 7,5 pH değerleri için sırasıyla 1,51 eV; 1,64 eV ve 1,73 eV olarak hesaplanmış, sonuçlar 

incelendiğinde en düşük yasak enerji aralığı ortorombik kristal yapıya sahip filmlerde 

görülmüştür. 

Sreedevi G. ve arkadaşları [15], depolama sıcaklığının filmin verimliliği üzerine etkisini 

incelemiştir. Film banyosu SnCl2.2H2O, C2H5NS ve C4H6O6 deneysel reaktif malzemeler 

kullanarak hazırlanmıştır. Banyo sıcaklığı 40-80 °C' de değişen sıcaklıklarda, 1,5 pH değerinde 
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50 dakika depolanmıştır. Cam alttaban üzerinde büyütülen SnS ince filmin rengi siyah-

kahverengi gözlenirken, yüzeyde gözle görünür çatlaklar belirlenmemiştir.  İnce filmin XRD 

analiz sonuçları incelendiğinde, filmin polikristalin yapıda olduğu görülmüştür. Film yapısında 

(111) ortorombik piki baskın olduğu ancak (101), (131) ve (112) piklerinin şiddetinin zayıf 

olduğu belirlenmiştir. Banyo sıcaklığı 70 °C' ye yükseltildiğinde (111) piki daha keskin ve 

yoğunluğunun arttığı gözlenmiş. 40 °C' de tanecik boyutu küçük ve bozuk, 50 °C ve 60° C' de 

boşluklu ancak 70 °C' de tanecik boyutunun arttığı ve en başarılı büyütülen film katmanı olduğu 

gözlenmiş. 80 °C' de tanecik yapısı tekrar bozulma gösterdiği incelenmiş.  Filmin enerji aralığı 

1,30-1,41 eV arasında değiştiği gözlenirken, Raman analizi sonucunda 94 cm-1, 160 cm-1, 191 

cm-1 ve 217 cm-1 fonon piklerinin SnS fazına ait olduğu belirlenmiştir.  

Bu çalışmada Mahdi S.M. ve arkadaşları [16], SnS ince filmin kontrol fazını 

araştırmışlardır.  80 °C' de 4 saat farklı konsantrasyonlarda (0,15 M; 0,17 M; 0,19 M ve 0,20 M) 

toksik olmayan ajan (TSC) kullanılarak üretilmiştir.  XRD analizinde baskın (111) ortorombik 

piki oryantasyonu gözlenmiştir. TSC' nin konsantrasyonun yükselmesiyle kristal boyutu 

yükselirken, malzemenin gerginliğinin azaldığı ve malzemenin daha kompakt bir yapı halini 

aldığı görülmüştür. 

Reghima M. ve arkadaşları [17], Sn Since filmi 200-600 °C aralığında 30 dakika nitrojen 

ortamında tavlayarak, ince filmin kristal yapı değişimini, yüzey morfolojisini, optik ve elektronik 

özelliklerini uygulanan ısıl işlemle değişimini gözlemlediler. Isıl işlemin 500 °C’ ye 

çıkarılmasıyla ince filmin kristal yapısının yüzey merkezli kübik yapıdan ortorombik yapıya 

değiştiğini, yasak enerji aralığının 1,50 eV olduğu ve bu değer aralığın fotovoltaik uygulamalar 

için optimum değer olduğunu gözlemlediler. Tavlama sıcaklığının arttırılmasıyla tanecik 

büyüklüğünün 35 nm’ den 74 nm’ ye büyüdüğü gözlenirken, tavlamanın ince filmin tanecik 

yapısına pozitif yönde etkilediğini gözlemlediler. SEM analizi sonuçlarında 200 °C’ de tavlanan 

filmin yapısında büyük kümeler görülürken, 300 °C’ de yığılmaların azalmaya başladığı ve de 

atomların yüzeydeki boşluklara difüze olduğu görülmüştür. Bu durumun sebebinin malzemenin 

ergime noktasının % 50-70’ ye yakın olan Tammann sıcaklığına ısıl işlem ile yaklaşmış 

olduğunu ve tavlama sıcaklığının artmasıyla malzemenin yasak enerji aralığında belirgin bir 

düşüş olduğunu gözlemlediler. 

Diğer bir araştırmada Hortikar S.S. ve arkadaşları [18], nano yapılı yarıiletken güneş 

hücresi için SnS sentezi ve üretimini araştırmışlardır. Banyo çözeltisi kalay(II) klorür, 

hidroklorik asit, ethanolamine, amonyak, tri-sodyum sitrat kullanarak oluşturdular. SnS ince 

filmler TiO2 / FTO alttaban üzerinde, 60 °C’de 120 dakika büyütülmüştür. XRD analizi 

incelendiğinde (110), (120), (101), (040), (141), (221), (142), (202), (081) ve (252) ortorombik 

piklerinin baskın olduğunu gözlemlediler. 60-100 nm arasındaki küresel nanopartiküller yapıda 

baskınken, 300-400 nm büyüklüğüne sahip daha kaba olan nanopartiküllerin birikim 
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davranışını gözlemlediler. Sentezlenmiş kalay sülfürün foto anot değeri 0,12 cm2, güneş 

hücresinin Jsc = 60 µAcm-2, Voc = 135 mV ve FF (Fill Factor) = % 18 olarak gözlemlediler. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada kimyasal depolama yöntemi kullanılarak SnS yarıiletken ince filmler 

üretildi. Elde edilen yarıiletken filmlerin optiksel, yapısal, elektriksel özellikleri incelendi. Hava 

ve azot ortamında tavlanan ve tavlanmayan ince filmlerin optiksel, yapısal, elektriksel özellikler 

üzerine etkisi gözlendi. Filmlerin yapısal özellikleri SEM analizi Mersin Üniversitesi İleri 

Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde (MEİTAM), XRD analizi ve elektriksel 

özellikleri Hall ölçümü kullanılarak Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Plazma 

Destekli Üretim Laboratuvarında, optiksel özellikleri UV Spektrometre kullanılarak Mersin 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yarıiletken İnce Film Laboratuvarında belirlendi. 

3.1. Nanoteknoloji 

Çalışma boyutu olarak nanometre düzeyinde yapılan çalışmalara veya nano boyutta 

işleyen sürece sahip olan teknolojilere nanoteknoloji denilmektedir. Malzemelerin nano 

düzeyde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri incelendiğinde temel hallerinden farklı 

özeliklere sahip olduğu; atomların, moleküllerin ve kütlenin niteliklerinde değişimler 

bulunmaktadır. Nano düzeyinde malzemeler incelendiğinde, kimyasal kompozisyon 

değişmeden, bazı temel madde sabitlerinde örneğin; ergime sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, ısıl 

iletkenlik, manyetik özellikler, yüzey gerilimleri gibi değişiklikler gözlenmektedir. Malzemenin 

boyutunun küçülmesiyle, yüzey alanın hacme oranı da artmakta olup ancak bu oran nano 

boyuta ulaşıldığında ise olağanüstü artış meydana geldiği gözlenmektedir. Nano boyuta inilerek 

çalışma yapıldığında malzemenin tüm bu değişimlerinin kontrol edilebilir olması ve 

malzemenin fiziksel dayanımını olumlu yönde etkilemesi günümüz teknolojisinde 

nanoteknolojik gelişimlerin arka planındaki motivasyonu da göstermektedir [19]. 

Nanoparçacıklar 1-100 nm arasında değişen boyuta sahiptir. Nanoparçacıkların önemi; 

araştırmacılar, boyutun bir maddenin fizikokimyasal özelliklerini yani optik özellikleri 

etkileyebileceğini keşfettiğinde fark edildi. En çok kullanılan nanoparçacıkların sınıflandırması 

şu şekildedir; 

• Karbon bazlı Nanoparçacıklar,  

• Metal Nanoparçacıklar,  

• Seramik Nanoparçacıklar,  

• Yarıiletken Nanoparçacıklar,  

• Polimerik Nanoparçacıklar,  

• Lipid bazlı Nanoparçacıklar [20]. 
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3.2. İnce Film Üretim Yöntemleri 

Yarıiletken ince filmler, kalınlıkları 1,00 µm’ den az olan ve destekleyici bir alttaban 

üzerine, moleküler ya da atomsal yapıda malzemenin dizilmesi ile ince bir katman halinde 

oluşturulan yapılardır. İnce filmlerde farklı üretim teknikleri ve farklı ortam koşulları 

sağlandığında malzemeye üstün özellikler kazandırılabilmektedir. İnce film üretim teknikleri 

Şekil 3.1.’ de belirtildiği gibidir [21]. 

 

 
Şekil 3.1. İnce film üretim yöntemleri.  

3.2.1. Kimyasal Depolama Yöntemi 

Sistem esas olarak, bir ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, bir su banyosu, bir reaksiyon 

banyosu, alttaban, termometre ve bir de pH metreden oluşmaktadır. Çözeltideki filmi 

oluşturacak iyonların reaksiyonunun yavaşlatılması esasına dayanmaktadır. Temizlenmiş cam 

alttabanlar, hazırlanmış çözelti içerisinde belirli bir zaman daldırılarak alttaban yüzeyinde ince 

filmin oluşması sağlanmaktadır.  

Malzemenin kimyasal depolama yöntemiyle depolanması için; 

• Malzeme birleşimi kullanılan çözelti içerisinde çözünmemeli, 

• Malzeme birleşimi, çözelti içerisinde kimyasal kararlılığı sağlamalı, 

• Reaksiyon verimi çözeltideki serbest anyonlarla sağlanıyorsa yavaş düzenlenmelidir. 

Kimyasal depolama yöntemi sonucunda nanoparçacık oluştuğunda, erken büyüme ya da 

nihai boyutta, malzemenin solüsyon içindeki akıbeti; tek partikül, ayrı ayrı partikül yapıda 

olmasına ve katı yüzeyler arasındaki kuvvetlere bağlıdır. Van der Waals etkileşimi, parçacıkların 

birbirine ve alttaban yüzeyine yapışmasını sağlayan ve yapışmanın niteliğini belirleyen ana 

etkileşimdir. Bahsedilen etkileşim dipol-dipol mekanizması ile gerçekleşir. Dipol-dipol 

mekanizması parçacıkları, molekülleri, yüklü ve yüksüz bütün atomları yeniden düzenler. Dipol 
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etkileşimler, iyon çekirdeğindeki elektronların yoğunluğundaki dalgalanmalardan kaynaklanır 

[22]. 

 
Şekil 3.2. Kimyasal depolama yöntemi diyagramı. 

3.3. Kimyasal Depolama Yöntemiyle SnS İnce Filmlerin Üretilmesi 

Kimyasal Depolama Yöntemi kullanılarak SnS ince filmler; Kalay(II)Klorür (SnCl2 · 

2H2O), Trietholamine (TEA), Amonyak (NH3), Trisodyum Sitrat (C6H5Na3O7),  Tiyoasetamit (TA), 

kimyasalları ve saf su karışımından oluşan çözelti ile üretilmiştir.  SnS yarıiletken ince filmleri 

oluşturmak için 100 ml’ lik çözeltiler hazırlandı. Çözelti bileşenleri Tablo 3.1.’ de belirtildi. 

Tablo 3.1. SnS yarıiletken ince film çözelti bileşenleri. 
Çözelti  Molarite(M) Miktar(ml) 

Kalay(II) Klorür (SnCl2 · 2H2O) 0,55 10  

Trietholamine (TEA) % 99 1  

Amonyak (NH3) % 25 3 (Optimum) 

Trisodyum Sitrat (C6H5Na3O7) 0,65 5  

Ultra Saf Su ------------- 61  

 

 İlk olarak 76mm x 26mm boyutlarındaki cam alt tabanlar temizleme işleminden 

geçirildi. Cam alt tabanların temizlik aşamaları sırasıyla:  

1. Cam alttabanlar deterjanlı su ile yıkanıp, kurutuldu. 

2. Potasyum bikromat ve sülfürik asit bileşiminden oluşan çözeltide 5 dk bekletildikten 

sonra ultra saf su ile yıkanıp, kurutuldu. 
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3. Cam alt tabanlar sırasıyla metanol ve propanol alkollerinde 3’er dakika bekletildikten 

sonra kurutulup çözeltiye daldırmak için hazır hale getirildi. 

Tablo 3.2.’ de verilen kimyasallar kullanılarak 100 ml’lik beher içinde çözelti hazırlandı. 

Hazırlanan çözelti 65 ± 2 °C’ lik su banyosu içerisine konularak ısıtıcı tabla üzerine yerleştirildi. 

Ardından temizlenmiş cam alttaban çözelti içerisine 45° açı ile daldırıldı. Çözelti içerisinde 1 

saat bekletilip cam alttaban üzerinde SnS yarıiletken ince filmlerin depolanması sağlandı. Her 

defasında çözelti yeniden hazırlanarak bu işlem 30 kez tekrarlandı ve SnS yarıiletken ince 

filmlerinin depolanması sağlanmış oldu.  

Yapılan ilk SnS yarıiletken film denemelerinde optimum amonyak miktarını analiz 

edebilmek için 3 ml, 4 ml ve 5 ml amonyak miktarlarına sahip üç farklı çözelti hazırlandı. Bu 

süreçte amonyak değişken olarak kabul edilip diğer kimyasalların çözelti içerisindeki oranları 

sabit tutuldu. Elde edilen SnS yarıiletken filmlerin geçirgenlikleri (%T), UV‐Visible spektrometre 

ile oda sıcaklığında alındı. Geçirgenlik eğrileri analiz edilerek çözelti içerisindeki optimum 

amonyak miktarı belirlendi. Tekrar eden denemelerde 3 ml amonyak optimum miktar olarak 

baz alındı. pH metre ile yapılan ölçüm sonucunda çözelti pH’ ı 8,9 olduğu belirlendi. 

SnS yarıiletken filmlerinden 30 saat sonunda özdeş 5 adet film üretildi. Üretilen 

filmlerden bir tanesi tavlanmadan kalırken diğerlerinin de ikişer tanesi azot ve hava ortamında, 

150 °C ve 250 °C’ de sıcaklıkta 30 dk. tavlandı.  

Kullanılan malzemelerin, ince film oluşum mekanizmasında önemli görevleri vardır. 

Kimyasal depolama yönteminde çökelmenin hızlı oluşması istenmeyen bir özelliktir; alttaban 

üzerinde oluşan filmin çok ince birikmesine neden olur. TEA, çökelmenin yavaş kademelerle 

ilerlemesini sağlarken, çözeltide kullanılan TA ise Sülfür kaynağıdır.  Reaksiyon mekanizması 

temel olarak Sn2+ ve S2+ iyonlarının, çözeltide yavaşlatılması esasına dayanırken, uygun bir 

şekilde modifiye edilmiş çözeltide, alttabanlar üzerine iyon-iyon mekanizması ile yoğunlaştırılır. 

Bu çalışmada elde edilen SnS yarıiletken ince filmlerin oluşumu sırasında ortaya çıkan 

reaksiyon mekanizması aşağıda verildi: 

Tiyoasetamit, bir asidik sulu çözelti içerisinde aşağıdaki reaksiyonları takip eder; 

CH3CSNH2 + H2O ↔ CH3 CONH2 + H2S            (1) 

Reaksiyon denge durumuna geçtiğinde; 

H2S + H2O ↔ H3O+ + HS-   (K0 = 10-7)           (2) 

HS + H2O ↔ H3O+ + S-2   (K1 = 10-17)               (3) 
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Denge sabitleri gösterdiği üzere, çözeltideki baskın çeşidin HS- iyonları olacağı ve S- iyon 

konsantrasyonunun düşük tutulacağı görülmüştür. Takip eden reaksiyonda S-2 konsantrasyonu 

hidroksit iyonlarının eklenmesiyle artmıştır. Çözeltiye TA’ nın eklenmesiyle; 

SnCl2 + TA ↔ [Sn(TA)]+2 + Cl2              (4) 

reaksiyonu gerçekleşir. Kompleks iyonlar, kontrollü bir şekilde S+2 iyonlarını bırakırlar. Sn+2 

iyonları, TA ’nın hidroliz olmasıyla S+2 iyonlarıyla tepkimeye girerek SnS yapısını şekillenmesini 

sağlar.  Reaksiyon; 

[Sn(TA)]+2 + S-2    ↔ SnS + TA             (5) 

ile SnS ince film oluşur [23,24].  Bu reaksiyonlar sonucunda elde edilen SnS yarıiletken ince 

filmler; 150 °C ve 250°C sıcaklıklarda 30 dk tavlandı. Tavlanmamış ve tavlanmış filmlerin 

optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri incelendi. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Cam Alttabanlar Üzerine Depolanmış SnS İnce Filmi 

4.1.1. Optiksel Özellikler 

Kimyasal depolama yöntemi kullanılarak elde edilen SnS yarıiletken ince filmlerin 

optiksel özelliklerini belirlemek için her bir saat daldırma süresi sonunda Shimadzu UV-1700 

spektrometresi kullanılarak oda sıcaklığında geçirgenlik ölçümleri alındı. Filmlerin optiksel 

özelliklerinin çalışmada kullanılan cam alttabandan bağımsız olması için, öncelikle cam 

yüzeyden cam yüzeye ölçüm alındı.  Ölçümler sonucunda, geçirgenlik (% T) karşı dalgaboyu 

grafikleri elde edildi.  

Elde edilen SnS yarıiletken ince filmler 150 °C ve 250 °C olmak üzere iki farklı sıcaklıkta, 

azot ve hava olmak üzere iki farklı ortam koşullunda 30 dk. tavlandı. Uygulanan bu işlem 

sonucunda filmlerin optiksel özelliklerinin tavlama sıcaklığı ile değişimi gözlendi. Tavlanmamış, 

150 °C ve 250 °C’ de azot ve hava ortamında tavlanmış SnS yarıiletken ince filmlerin, Şekil 4.1. 

’de geçirgenliğe karşı dalgaboyu grafiği verildi.  

 

Şekil 4.1. Tavlanmamış ve tavlanmış SnS yarıiletken ince filmlerinin a) azot b) hava ortamında 
geçirgenlik karşı dalgaboyu grafiği. 

 

Bu grafiklerden yararlanılarak; ince filmlerin kalınlıkları dalgaboyuna karşı geçirgenlik 

(%T) grafiğinden ardışık iki tepe noktası değerleri 𝜆𝜆1 ve 𝜆𝜆2 kullanılarak, 

                                            (6) 

denklem (6) ile film kalınlığı hesaplandı. 

Literatürdeki yapılan önceki çalışmalarda kullanılan kalay sülfürün kalınlığı çok ince 

(0,6 μm) olduğu için güneş hücresinin veriminin düşük olduğu rapor edilmişti [24]. Bu yüzden 
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filmin kalınlığını arttırmak için otuz kez daldırma işlemi yapılarak 1,00 μm kalınlıkta filmler 

elde edildi. Film kalınlığı; 

• Bileşenlerin çözeltideki oranına, 

• Tercih edilen alttaban türüne (FTO, ITO, cam), 

• Kaplama yöntemine, 

• Kaplama süresine, 

• Kaplama sıcaklığına, 

• Tavlama sıcaklığı ve tavlama yapılan ortama bağlı olduğu gözlendi [25-28].  

Deneyler sonucunda elde edilen yarıiletken ince filmlerin yasak enerji aralığını 

hesaplayabilmek için, soğurma katsayısı ile foton enerjisi arasındaki bağıntıdan yararlanıldı: 

α (hv)=A (hv-Eg)n              (7) 

Bu denklemde Eg enerji bant aralığı, α soğurma katsayısı, n bant yapısında meydana 

gelen elektronik geçişin karakteristik özelliğine göre 1/2 ve 2 değerini alan bir sabit, h ise 

Planck sabitidir. n banttan banda direkt geçişlerde 1/2 değerini alırken, direkt olmayan 

geçişlerde 2 değerini alır. Yapılan literatür karşılaştırmaları doğrultusunda bu çalışmada direkt 

bant aralığına sahip n=1/2 değeri kullanılarak hesaplanmıştır. α2 - hv grafiğinde, α2 = 0 olduğu 

yerde hv=Eg’ ye karşılık geldiği için malzemenin yasak enerji aralığı bulundu. Yapılan önceki 

çalışmalarda SnS yarıiletken ince filmin yasak enerji aralığı 1,10-1,70 (eV) olduğu gözlenmiştir 

[28]. SnS yarıiletken ince filmin yasak enerji aralığı yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen 

değerler Tablo 4.1.’ de verilmiştir.  Şekil 4.2. ve Şekil 4.3.’de 30 saat kaplanan SnS yarıiletken 

ince film için farklı tavlama sıcaklığında ve ortamında tavlanan filmin α2 karşı hv grafiği 

verilmiştir. 150 °C’de hava ve azot ortamında gerçekleştirilen tavlama sonucunda yasak enerji 

aralığı artarken, 250 °C’de hava ortamında yapılan tavlama sonucunda yasak enerji aralığının 

azaldığı, azot ortamında yapılan tavlamada ise yasak enerji aralığı belirlenememiştir. Bu 

durumun filmin yapısının bozulmasından kaynaklı olabileceği üzerinde duruldu. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda SnS yarıiletken ince filmlerin yasak enerji aralığı değeri literatürdeki 

çalışmalarla uyum içerisinde olduğu gözlendi [29-31]. 
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Tablo 4.1. Farklı tavlama sıcaklık ve ortamda elde edilen SnS yarıiletken ince filmlerin yasak 
enerji aralıkları. 

Tavlanmamış 150 °C - Hava 150 °C - Azot 250 °C - Hava 250 °C – Azot 

Yasak 
Enerji Aralığı       1,36 1,17 1,18 - 

Şekil 4.2. SnS yarıiletken ince filmlerin tavlanmamış ve 150 °C, 250 °C’de hava ortamında 
tavlanan filmin α2 - hv grafiği. 
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Şekil 4.3. SnS yarıiletken ince filmlerin tavlanmamış ve 150 °C, 250 °C’de azot ortamında 
tavlanan filmlerin α2 - hv grafiği. 

4.1.2. SnS İnce Filmlerin Yapısal Özellikleri 

Azot ve hava ortamında farklı sıcaklıklarda tavlanan ve tavlanmayan kimyasal depolama 

yöntemi ile elde edilen SnS ince filmleri yapısal özellikleri X- ışınımı kırınım (XRD) ve taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. 

4.1.2.1. SnS İnce Filmlerin X-Işını Kırınım Desenleri 

Filmlerin X-Işını Kırınım Desenleri Rigaku marka X‐ışını Difraktometresi ile ölçümü 

yapıldı. SnS yarıiletken ince filmlerin ölçümleri nikel filtreden λ= 1,5406 Å CuK radyasyonunda 

20°≤ 2θ°≤ 70° aralığında 0,02° adımlar ile yapıldı. Elde edilen SnS yarıiletken ince filmlerin 

pikleri, PDF#01-083-0047 nolu standart kartın difraksiyon verileri karşılaştırılarak pik 

atamaları yapıldı.  Farklı sıcaklıklarda ve farklı ortamlarda tavlanmış SnS yarıiletken ince 

filmlerin XRD grafikleri Şekil 4.4., Şekil 4.5., Şekil 4.6., Şekil 4.7. ve Şekil 4.8. ’de verildi. 
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Şekil 4.4. Tavlanmamış SnS yarıiletken ince filmine ait XRD pik grafiği. 

 

Şekil 4.5. 150 °C ‘de hava ortamında tavlanmış SnS ince filmine ait XRD pik grafiği. 
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Şekil 4.6. 150 °C ‘de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmine ait XRD pik grafiği. 
 

 

Şekil 4.7. 250 °C ‘de hava ortamında tavlanmış SnS ince filmine ait XRD pik grafiği. 
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Şekil 4.8. 250 °C ‘de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmine ait XRD pik grafiği. 
 

SnS yarıiletken ince filmlerin pik atamaları sonucunda (112), (004) ve (204) piklerine 

sahip olduğu gözlendi.  SnS filmlerin X- ışını kırınım deseni sonucunda, pikler ortorombik yapı 

ile eşleştirildi. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde SnS ince filmin kristal yapısı gereği 

ortorombik olduğu tespit edildi [28-29]. 

Elde edilen SnS yarıiletken ince filmlerinde 2θ ~ 26,00° civarındaki (112)O pik değeri 

kullanılarak, filmlerin yarı maksimum genişlik (FWHM), Dhkl (tanecik büyüklüğü), δ 

(dislokasyon yoğunluğu, çizgi/m2), N (birim yüzeydeki kristallerin sayısı, 1/m2) ve ε (örgü 

gerilme) sırasıyla aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplandı.  Tanecik büyüklüğü, 

Dhkl =                (8) 

denklem (8)’ de gösterilen Scherrer denklemi ile veriler elde edildi. Burada λ kullanılan X-ışını 

dalgaboyu, θ Bragg yansıma açısı, β radyan yansımaların yarı maksimum genişliği (FWHM) 

ifade ederken, K ise bir sabittir ve hesaplamalarda 0,9 olarak alındı.    

Üretilen SnS yarıiletken ince filmlerin tanecik büyüklüğü verileri ile dislokasyon 

yoğunluğu denklem (9)’a göre hesaplanır.  

δ =                (9) 

Denklem (10)’a göre birim yüzeye düşen kristal sayısı hesaplanır, d değeri ise filmin 

kalınlığıdır. 
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             (10) 

Denklem (11) ile örgü gerilimi hesaplanır, β yarı maksimum genişliktir. 

ε =              (11) 

Tavlanmamış, azot ve hava ortamında 150 °C ve 250 °C’ de tavlanmış yarıiletken SnS 

ince filmlerinin X-ışını kırınım verilerinden yararlanılarak, hesaplanan sonuçları Tablo 4.2. ve 

Tablo 4.3.’ de verildi. Tanecik büyüklüğü, hesaplama ile yaklaşık 18 nm ile 26 nm civarında 

bulundu. Tablolar incelendiğinde tavlama sıcaklığının artması ile hem azot hem de hava 

ortamında tavlanan SnS ince filmlerin yarı maksimum genişliği, dislokasyon yoğunluğu, birim 

yüzeye düşen kristal sayısı ve örgü geriliminin azaldığı, tanecik büyüklüğünün ise arttığı 

gözlendi. 

Tablo 4.2. SnS yarıiletken ince filmlerin tavlanmamış ve 150 °C, 250 °C’ de hava ortamında 
tavlanan filmlerin Dhkl, δ, N, ε hesaplamaları. 
Tavlama 
Sıcaklığı (°C) ve 
Tavlama Ortamı 

FWHM 
(β) 

(10-3 

rad) 

Tanecik 
Büyüklüğü 
(nm) 

Dislokasyon 
Yoğunluğu 

(1015 m-2) 

Kristallerin 
Sayısı/ Birim 
Yüzey Alanı 
(1017 m-2) 

Örgü 
Gerilimi 

(10-3) 

Tavlanmayan 7,33 19,4 2,65 13,69 1,68 

150  6,45 26,1 1,46 5,62 1,32 

250  6,30 26,9 1,67 6,88 1,74 

 
Tablo 4.3. SnS yarıiletken ince filmlerin tavlanmamış ve 150 °C, 250 °C’ de azot ortamında 
tavlanan filmin Dhkl, δ, N ve ε hesaplamaları. 
Tavlama 
Sıcaklığı (°C) 
ve Tavlama 
Ortamı 

FWHM (β) 

(10-3 rad) 

Tanecik 
Büyüklüğü 
(nm) 

Dislokasyon 
Yoğunluğu 

(1015 m-2) 

Kristallerin 
Sayısı/ 
Birim Yüzey 
Alanı (1017 

m-2) 

Örgü 
Gerilimi 

(10-3) 

Tavlanmamış 7,33 19,4 2,65 13,69 1,68 

150  6,49 23,8 1,76 7,41 1,45 

250 8,39 18,2 3,01 16,58 1,90 

 

Hava ortamında tavlama sıcaklığının artmasıyla tane büyüklüğünün de attığı, 250 °C’ de 

azot ortamında tavlanan ince filmin tane büyüklüğünün azaldığı gözlendi. Bu nedenle pik 

şiddeti, tavlanmamış film ile (112)O ve (004)O pikleri karşılaştırıldığında, hem azot ortamında 
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hem de hava ortamında tavlama ile şiddetin arttığı gözlendi. Tavlama sıcaklığının artmasıyla, 

film yapısında meydana gelen yeniden kristalleşme ile ortorombik yapı baskın hale geldiği pik 

şiddetinin artmasıyla görüldü. Pik şiddetindeki bu artış film yapısında bir düzelme gözlendi. 

4.1.2.2. SnS İnce Filmlerinin Taramalı Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi 

SEM analizi ile cam yüzeydeki SnS kaplamasının yüzey yapısını, dağılımını anlamamıza 

yardımcı olur. Tavlanmamış, hava ve azot ortamında 150 °C ve 250 °C’ de tavlanmış yarıiletken 

SnS ince filmlerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri sırasıyla Şekil 4.9., Şekil 4.10., Şekil 

4.11., Şekil 4.12., Şekil 4.13., Şekil 4.14., Şekil 4.15., Şekil 4.16. ve Şekil 4.17.’ de verilmiştir. Şekil 

4.9., Şekil 4.10., Şekil 4.11., Şekil 4.12. ve Şekil 4.13.’ de 400.00 K X büyütmeli görüntüler 

incelendiğinde kaplama yüzey morfolojisi düzenli, çatlak olmayan ve homojen bir yapıya sahip 

olup, artan sıcaklıkla kümelenme eğilimi gösteren taneciklerden oluştuğu gözlendi. 1.00 K X 

büyütmeli görüntülerden Şekil 4.14. tavlanmamış filmin yüzeye homojen, düzgün kaplandığı 

görülürken Şekil 4.15. azot ortamında 250 °C’ de tavlanan filmde tavlanmamış filmde tanecikler 

birbirine yapışmış olarak görülmektedir. 150 °C ve 250 °C’de hava ortamında tavlanmış ve 150 

°C azot ortamında tavlanan filmlerin 1.00 K X büyütmeli görüntüleri tavlanmamış film ile aynı 

olduğu görüldü. Şekil 4.16. ve Şekil 4.17. incelendiğinde filmlerin düzgün kaplandığı ve 250 °C’ 

de azot ortamında yapılan tavlama işlemi sonucunda; SnS ince film yapısındaki üst üste biriken 

tanelerin sıcaklık ve tavlama ortamı koşullarının etkisiyle açılmaya başladığı ve farklı bir yapı 

oluşturma fazına geçtiği görüldü. Ancak fazın yarım kaldığı gözlendi. Gerçekleşen dönüşümün 

yarım kalmasına sebep olan koşullar; taneciklerin büyüme mekanizmasının yani çekirdeklenme 

- çözünme - yeniden kristalleşme döngüsünün tamamlanamamış olması, tavlama süresi ve 

tavlama sıcaklığının yetersiz olduğu görüldü [30]. 

 

Şekil 4.9. Tavlanmamış SnS ince filmin 400.00 K X büyütmedeki SEM görüntüsü. 
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Şekil 4.10.150 OC’ de hava ortamında tavlanmış SnS ince filmin 400.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 

 

 

Şekil 4.11. 150 °C’ de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmin 400.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 
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Şekil 4.12. 250 °C’ de hava ortamında tavlanmış SnS ince filmin 400.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 

 

 

Şekil 4.13. 250 OC’ de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmin 400.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 
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Şekil 4.14. Tavlanmamış SnS ince filmin 1.00 KX büyütmedeki SEM görüntüsü. 
 

 

Şekil 4.15. 250 °C’ de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmin 1.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 
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Şekil 4.16. 250 °C’ de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmin 50.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 

 
 

 

Şekil 4.17. 250 °C’ de azot ortamında tavlanmış SnS ince filmin 200.00 K X büyütmedeki SEM 
görüntüsü. 

4.1.3. SnS İnce Filmlerin Elektriksel Özellikleri 

Farklı sıcaklıklarda tavlanmış SnS ince filmlerin taşıyıcı konsantrasyon, mobilite, 

özdirenç, taşıyıcı tipi gibi elektriksel özellik parametreleri, oda koşullarında gerçekleştirilen Hall 
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analizi sonuçlarından alındı. Bu ölçümlerde Ecopia Hall Effect Mesaurement System (HMS-3000 

VER 3.5) kullanıldı. Kare şeklinde kesilmiş SnS yarıiletken ince filmlerin köşelerinden altın plaka 

ile tutturularak ölçümler alındı. Tavlanmamış, 150 °C ve 250 °C’de hava ve azot ortamında 

tavlanmış SnS yarıiletken ince filmlerinin taşıyıcı konsantrasyonu, mobilite, özdirenç ve taşıyıcı 

tipi değerleri Tablo 4.4. ve Tablo 4.5.’de verildi.  

Tablo 4.4. Tavlanmamış film ve hava ortamında tavlanan SnS yarıiletken ince filmlerin yapısal 
özellikleri. 

Tavlama 
Sıcaklığı  (°C) 

Taşıyıcı 
Konsantrasyonu   

(cm-3) 

Mobilite  

(101cm2/Vs) 

Özdirenç 

(Ω‐cm) 

Taşıyıcı Tipi 

Tavlanmamış 6,402 x 1012 1,150 8,482 x 104 n 

150 °C 4,038 x 1011 3,807 4,061 x 105 n 

250 °C 9,249 x 1011 1,876 3,597 x 105 p 

 
Tablo 4.5. Tavlanmamış film ve azot ortamında tavlanan SnS yarıiletken ince filmlerin yapısal 
özellikleri. 
Tavlama Sıcaklığı (°C) Taşıyıcı 

Konsantrasyonu 
(cm-3) 

Mobilite 

(101cm2/Vs) 

Özdirenç 

( Ω‐cm) 

Taşıyıcı Tipi 

Tavlanmamış 6,402 x 1012 1,150 8,482 x 104 n 

150 °C 1,206 x 1012 1,557 3,323 x 105 p 

250 °C 1,370 x 1012 1,265 3,600 x 105 p 

 

Tablolar incelendiğinde, tavlanmamış film n tipi iken hava ortamında tavlandığı zaman 

150 °C’ de tipi değişmezken 250 °C’ de p tipine dönüştüğü ölçülmüştür. Azot ortamında ise 

tavlandığında her iki sıcaklıkta da p tipine dönüşmüştür. Literatürdeki SnS ince film çalışmaları 

sonucunda filmlerin taşıyıcı tipi çoğunlukla p-tipi olduğu ancak n-tipi yapıda depolanabildiği, 

SnS ince film üretimi n-SnS/p-Si heteroeklem yapı üretiminde kullanıldığı gözlendi. Taşıyıcı 

tipinin p tipi olmasının çözeltideki kalay konsantrasyonuna göre ve tavlama ile değiştiği 

saptandı [30, 32-38]. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

SnS yarıiletken ince filmler kimyasal depolama yöntemi kullanılarak, 65 °C’ lik su 

banyosu içerisinde cam alttaban üzerine depolanarak üretildi. Elde edilen filmler 150 °C ve 250 

°C’ de hava ve azot ortamında tavlandı. Filmlere uygulanan işlemlerin sonunda filmlerin 

optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri incelendi. 

Üretilen filmlerin yasak enerji aralığı incelendiğinde; belirli bir tavlama sıcaklığına 

kadar filmlerin yasak enerji aralığının arttığı ancak artan tavlama sıcaklığı ile yasak enerji 

aralığında azalma gözlenirken, azot ortamında yüksek sıcaklıkta tavlanmış ince filmlerin yapısı 

bozulduğu için yasak enerji aralığı hesaplanamadı.  

X-ışını kırınım analizi incelendiğinde filmin kristal yapısının ortorombik (112), (004) ve 

(204) pikleri ile eşleştiği görüldü. Artan tavlama sıcaklığı pik şiddetini pozitif yönde etkilediği ve 

pik şiddetinin arttığı gözlendi. Bu durum tanecik büklüğünün artmasıyla, malzemedeki kristal 

yapı dönüşümü tamamlandığı için daha düzenli yapı haline aldığı üzerinde duruldu. 

SEM görüntüleri incelendiğinde, filmin yapısı tavlama işlemi öncesi ve sonrasında 

homojen, çatlak olmayan yapısını sürdürürken, artan tavlama sıcaklığı ile tanelerin birbiri 

üzerinde biriktiği ve biriken yapıların açılmaya başladığı görüldü. Film yapısındaki dönüşümün 

tamamlanmaması tavlama sıcaklık ya da tavlama süresinin yetersiz kalması olduğu üzerine 

duruldu.  

Hall ölçümü incelendiğinde, taşıyıcı tipi tavlanmamış film ve tavlama koşullarına bağlı 

olarak SnS yarıiletken ince filmin taşıyıcı özelliği artan tavlama sıcaklığı ve tavlama koşullarının 

etkisiyle n tipinden p tipine değiştiği belirlendi. Tavlama sıcaklığının artması filmin 

iletkenliğinin artmasını sağladığı gözlendi. Azot ortamında tavlanan filmlerin hava ortamında 

tavlanan filmlere göre daha iyi iletkenliğe sahip olduğu görüldü. 

Bu çalışmada sonuç olarak, literatür ile karşılaştırıldığında benzer veriler elde edildiği 

görüldü. Bu çalışma ile SnS yarıiletken ince filmleri p taşıyıcı tipi özelliğine sahip malzeme 

olduğu için, p-n heteroeklem güneş hücresi uygulamalarında soğurucu tabaka olarak 

kullanılabilir olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



Şafak Hazal Temiz, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

KAYNAKLAR 

[1]. Afzaal, M. and O'Brien, P., Recent developments in II–VI and III–VI semiconductors and 
their applications in solar cells, Journal of Materials of Chemistry 2006, 16, 1597–1602. 
[2]. D. L. Smith, Thin-Film Deposition Principles and Practise, 1995; pp. 1-8. 
[3]. Gedi S., Reddy V.,Reddy M.,Park C., Chan-Wook J., Ramakrishna Reddy K.T., 
Comprehensive optical studies on SnS layers synthesized by chemical bath deposition, Optical 
Materials 2015, 42, 468–475. 
[4]. Mariappan, R., Ragavendar, M., Ponnuswamy, V., Structural and optical characterization 
of SnS thin films by electrodeposition technique, Optica Applicata 2011, 41(4), 989-997. 
[5]. Calixto-Rodriguez, M., Martinez, H., Sanchez-Juarez, A., Campos-Alvarez, J., Tiburcio-
Silver, A., Calixto, M. E., Structural, optical, and electrical properties of tin sulfide thin films 
grown by spray pyrolysis, Thin solid films 2009, 517(7), 2497-2499. 
[6]. Gao, C., Shen, H., Sun, L., Huang, H., Lu, L., Cai, H., Preparation of SnS films with zinc 
blende structure by successive ionic layer adsorption and reaction method, Materials Letters 
2010, 64(20), 2177- 21790. 
[7]. Abriksov NKH, Bankia VF, Poretskaya LV, Shelimova LE, Skudnova EV., Semiconducting 
II-VI, IV VI and V-VI compounds, Plenum 1969. 
[8]. Ettema A.R.H.F. , de Groot R.A., Haas C., Turner T.S., Electronic structure of SnS deduced 
from photoelectron spectra and band-structure calculations, Phys. Rev. 1992 B 46, 7363–7373. 
[9]. Nassary MMJ., Temperature dependence of the electricalconductivity, hall effect and 
thermoelectric power of SnS single crystals,  Alloys Compd. 2005, 398: 21. 
[10]. Klochko, N. P., Momotenko, O. V., Tyukhov, I. I., Volkova, N. D., Kopach, V. R., Khrypunov, 
G. S., Lyubov, V. M., Kirichenko, M. V., Structure and properties of SnS thin layers obtained by 
sulfurization of electrodeposited tin precursors, Solar Energy 2015, 118, 117-125. 
[11]. A.K. Seshan, Handbook of Thin-Film Deposition Processes and Techniques- Principles, 
Methods, Equipment and Applications, Noyes Publication 2002. 
[12]. Garcia – Angelmo R. A., Nair M.T.S., Nair P. K., Evolution of crystalline structure in SnS 
thin films prepared by chemical deposition, Solid State Sciences 2013, 2014.02.002. 
[13]. Xia D., Jun XU, Shi W., Lei P., Zhao X., “Synthesis and Properties of SnS Thin Films by 
Chemical Bath”, Key Engineering Materials 2012, 1662-9795. 
[14]. Mahdi S. M., Ibrahim K., Ahmed M. N., Hmood A., Shrook A. A., Mustafa I. F., Bouodina M., 
Influence of pH Value on Structural, Optical and Photoresponse Properties of SnS Films Grown 
via Chemical Bath Deposition, Material Letters 2018, 210(2018 279-282) 
[15]. Gedi S., Reddy M. R. V., Alhammadi S., Guddeti R. P., Kotte R. R.T., Park C., Kim K. W., 
Influence of deposition temperature on the efficiency of SnS solar Cells, Solar Energy 2019, 
184 (2019) 305-314. 
[16]. M. S. Mahdi, Ibrahim K., Hmood A., Ahmed N. M., Mustafa F. I., Control of Phase, 
Structural and Optical Properties of Tin Sulfide Nanostructured Thin Films Grown via 
Chemical Bath Deposition, Journal of Electronic Materials 2017, 10.1007/s11664-017-5373-4. 
[17]. Kihal R, Rahal H, Affoune AM, Ghers M., Electrodeposition of SnS Thin Film Solar Cells in 
the Presenceof Sodium Citrate, J.  Electrochem.  Sci.  Technol. 2017, 206-214 
[18]. Leach M, Ramakrishna Reddy KT, Reddy MV, Tan JK, Jang DY, Miles RW, Tin Sulphide 
Thin Films Synthesised using a Two Step Process, Energy Procedia 2012, 15 (2012)371-378 
[19]. Baykara T., Nanoteknolojiler Dünyasına Doğru, 2016, 978-605-320-483-1 
[20]. Khan, I., Saeed, K. and Khan, I., Nanoparticles: Properties, applications and toxicities, 
Arabian Journal of Chemistry 2017. 
[21]. Akkari A, Guasch C, Kamoun-Turki N, Chemically deposited tin sulphide, Journal of 
Alloys and Compounds 2009, 0925-8388 
[22]. Hodes Gary, Chemical Solution Deposition of Semiconductor Films, 2002, 0-8247-0851-2 
[23]. S. Licht, K. Longo, D. Peramunage, F. Forouzan, Conductometric analysis of the second 
acid dissociation constant of H2S in highly concentrated aqueous media, J. Electroanal. Chem. 
Interfacial Electrochem. 1991, 318, 111–129.  

26 



Şafak Hazal Temiz, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

[24]. Ramakrishna Reddy K.T., Koteswara Reddy N., Miles R.W. , Photovoltaic properties of 
SnS based solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2006, 90, 3041–3046. 
[25]. Safonova M, Nair PK, Melilkov E, Garcia AR, Kerm K, Revathi N, Romann T, Mikli V, 
Volobujeva O, Chemical bath deposition of SnS thin films on ZnS and CdS substrates, J Mater 
Sci: Mater Electron 2014, 160–3165 
[26]. Andrade-Arvizu JA, Courel-Piedrahita M, Vigil-Gala´n O, SnS-based thin film solar cells: 
perspectives over the last 25 years, J Mater Sci: Mater Electron 2015, 10854-015-3050 
[27]. Ramaskrishana KTR, Reddy KN, Miles RW, Photovoltaic properties of SnS based solar 
cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2006, 90 (2006) 3041 
[28]. Huang C, Lin Y, Liu C, Photovoltaic properties of n-type SnS contact on the unpolished p-
type Si surfaces with and without sulfide treatment, Microelectronic Engineering 2013, (2013) 
110 21-24 
[29]. Hickey SG, Waurisch C, Rellinghaus B, Eychmuller A, Size and shape control of 
colloidally synthesized IV-VI nanoparticulate tin(II) sulfide, J Am Chem Soc 2008, 
130(45):14978–14980 
[30]. Doglin X., XU J., SHI W., LEI P., Zhao X., Synthesis and Properties of SnS Thin Films by 
Chemical Bath Deposition, Key Engineering Materials 2012, 1662-9795 
[31]. Devika M, Reddy KN, Reddy SD, Ahsanulhaq Q, Ramesh K, Gopal ESR, Gunasekhar KR, 
Hahn YB, Synthesis and characterization of nanocrystalline SnS films grown by thermal 
evaporation technique, J Electrochem Soc 2008, 155:130–135 
[32]. Cao M, Wu C, Yao K, Jing J, Huang J, Meng C, Zhang J, Lai J, Ali O, Wang L, Shen Y, 
Chemical bath deposition of single crystal SnS nanobelts on glass substrates, Materials 
Research Bulletin 2018, 0025-5408 
[33]. Ristov M, Sinadinovski GJ, Grozdanov I, Mitreski M, Chemical deposition of TIN(II) 
sulphide thin films, Thin Solid Films 1989, 173(1) 53-58 
[34]. Hotikar SS, Kadam VS, Rathi AB, Jagtap CV, Pathan HM, Mulla IS, Adhyapak PV (2017), 
Synthesis and deposition of nanostructured SnS for semiconductor – sensitized solar cell, J 
Solid State Electrochem 2017, 21:2707-2712 
[35]. Guneri E, Ulutas C, Kirmizigül F, Altindemir G, Gode F, Gumus C, Effect of deposition 
time on structural, electrical, and optical properties of SnS thin films deposition by chemical 
bath deposition, Applied Surface Science 2010, 1189-1195 
[36]. Garcia-Angelmo AR, Nair MTS, Nair PK, Evolution of crystalline structure in SnS thin 
films prepared by chemical deposition, Solid State Science 2014, 1293-2558 
[37]. Hankare PP, Jadhav AV, Chate pa, Rathod KC, Chavan PA, Ingole SA, Synthesis and 
characterization of tin sulphide thin films grown by chemical bath deposition technique, 
Journal of Alloys and Compounds 2008, 0925-8388 
[38]. Cabrera-Lerma D, Garcia-Valenzuela J,Cota-Leal M, Martinez-Gil M, Aceves R, Sotelo-
Lerma M, Detailed characterization of good-quality SnS thin films obtained by chemical 
solution deposition at different reaction temperatures, Materials Science in Semiconductor 
Processing 2019, 1369-8001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 


	ŞAFAK HAZAL TEMİZ
	MERSİN
	AĞUSTOS- 2021

	MERSİN
	AĞUSTOS - 2021





