
K) HAZIR KITA1 

  Madde 83 - Hal ve vaziyetin icabettirdiği zamanlarda her kışla konak ve 
ordugâh da derhal kullanılmak üzere ayrıca bir hazır kıta bulundurulur.    
  Bunun kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar talimatnamede zikredilen esaslar 
dahilinde düzenlenir. 

*** 

 Madde 84 - Hazır kıta gece dahi seferi teçhizatlı silâhlı ve giyimli olarak 
harekete hazır bulunur. Bu kıtanın nöbetle uyku uyuyup uyuyamıyacağı çıkaran 
kumandanca emredilir.   
 

*** 

  Madde 85 - Fevkalâde hallerde bütün kuvvet dahi hazır kıta halinde 
bulundurulur. 

  NOT:  

  Kışla, konak ve ordugah: İç Hz.K. 51 - Hazır kıta ile ilgili olarak İç Hz.Yönt.nin 

643-650 nci maddelerine bkz. - Hazır kıtanın gece dahi seferi teçhizatlı, silahlı ve 

giyimli olarak harekete hazır bulunacağı: İç Hz.K. 84, İç Hz.Yönt. 643 - Fevkalade 

hallerde bütün kuvvetin dahi hazır kıta halinde bulundurulacağı: İç Hz.K. 85, İç 

Hz.Yönt. 647 - Hazır kıtanın kuvvetinin ihtiyaca göre tayin edileceği, komutanın 

subay (zaruri hallerde astsubay olabilir) ve bu kıtanın kuvvetinin en az bir manga 

olacağı: İç Hz.Yönt. 644 - Hazır kıtanın, komutanın tensip edeceği birlikten 

çıkarılacağı, bu birliğin kuvveti kafi gelmezse diğer birlikten takviye edileceği: İç 

Hz.Yönt. 645 - Hazır kıta için bir toplanma yeri gösterileceği: İç Hz.Yönt. 646 - 

Fevkalade hallerde devriye kolları çıkarılacağı, komşu makam ve kıt'alarla irtibatta 

bulunmak üzere irtibat vasıtalarının hazır bulundurulacağı: İç Hz.Yönt. 648 - Kışlada 
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bulunmak emri verildikten sonra er, erbaş, astsubay ve subaylardan hiç bir kimsenin 

kışladan emirsiz ayrılamayacağı: İç Hz.Yönt. 649 - Hazır kıtanın cephanesinin çabuk 

ve kolayca dağıtılacak bir yerde ve vaziyette bulundurulacağı, fevkalade hallerde her 

erbaş ve erin üzerinde münasip miktarda cephane bulunacağı: İç Hz.Yönt. 650. 

 

 

  AS. YARGITAY KARARLARI: 

  Hazır kıt'a subayı Atğm. tarafından nöbet yerlerini kontrol etmekle 

görevlendirilen sanık er'in, daha önce temin ettiği bir subay şapkasını giyip 

kendisine subay süsü vererek kontrol ettiği silahlı nöbetçiye "tekmili niçin yavaş 

veriyorsun" diyerek tokatla vurması amire fiilen taarruz suçunu teşkil 

eder(As.Yrg.3.D., 5.6.1990, E.331, K.316). 

 


