DİPNOT VERMEK İÇİN REHBER
1. NE ZAMAN DİPNOT VERİLİR?
[ç.n. Kendi üniversitenizin ismini ekleyin]’nde, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personelden kaynak
kullanırken düzgün atıf yapmaları istenmektedir (ders notları ve ders kitapları hariç). Atıf
yapmamak entelektüel hırsızlık anlamına gelir ve sizin ciddi bir suç olan intihal yaptığınızı gösterir.
Kendinizin olmayan fikirleri kullanırken, yazarın ismine ve kaynağın adına atıf yapın. Fikirleri
yeniden yazarken, resmi olarak dipnot kullanmanız gerekmese de, yazarın ismine ve kaynağa atıf
yapmak iyidir. Yazarın kelimelerini kullandığınız her an, yazara ve alıntıyı aldığınız kaynağa atıf
yapmak ZORUNDASINIZ (aşağıdaki örneklere bakınız). Başkalarının fikirlerine nasıl atıf yapılacağı
ile ilgili şu web sitelerine bakın:
http://web.mit.edu/writing/Citation/plagiarism.html
http://mit.edu/uaap/learning/teach/integrity/index.html
http://web.mit.edu/academicintegrity/
2. UYGUN DİPNOT VERMEK İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR
Genellikle, Kate Turubian (A Manuel For Writers, s. 117-146) stili dipnot kullanılır. Bu, Chicago
stiline yakındır (‘117’ yerine, ‘s. 117’ kullanılır). Ödev boyunca sonnot yerine, kısa ödevlerde
kaynakça hazırlamayı ortadan kaldıran, dipnot sistemini kullanın.
İlk kez bir kaynağa atıf yaparken, tam atıf yapın – yazarın ilk ismi, soyadı, kaynağın adı, (Basım
yeri: Yayıncı, yayın tarihi), sayfa numarası. Kaynağa yapılacak ilerideki atıflarda sadece yazarın
soyadı ve sayfa numarası kullanılır. Her kaynağa en az bir kere atıf yapıldığı için, kaynakça
hazırlamaya gerek kalmaz. Bu siyaset biliminin standart bir uygulamasıdır. Örneğin...
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1. Kitaplar için: Stanley Hoffman, Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities
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4. Internet kaynağı: sitesinin ismini verin (kaynağın kurumunun ismini mümkünse), tam
adresi ve kaynağın bulunduğu tarih.
Eğer bir kaynağa kullanıldıktan hemen sonra bir kez daha atıf yapılıyorsa (iki dipnotun arasına
başka kaynak girmiyorsa), şöyle: (Adı geçen eser) A.g.e., 34-38.
Eğer kaynak hemen sonra değil de daha sonra kullanılıyorsa: Hoffman, Duties Beyond
Borders, 83-85.

