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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 6/I-B. Maddesinde”Muvazaalı olarak eczane
açıldığının tespiti hâlinde, ruhsatname iptal edilir ve eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz.
Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında
uygulanır.
Eczacılıkta, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin, Eczane açılması için
gerekli belgeler düzenleyen 10/III. Maddesinde, yerleştirme neticesine göre, eczane açabilecek
eczacılar,” Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildirilmesinden
sonra açılması düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge eczacı odası tarafından 11 inci
madde hükümlerine göre muvazaa değerlendirmesi yapılır.”
14/03/2016 tarihli ve 2164337 sayılı Bakanlık Oluruna İstinaden, Muvazaa
Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında
Yönerge’sinin 1/d. Maddesinde, “Muvazaa: Eczacının sahip ve mesul müdürü olarak
göründüğü eczaneyi fiili olarak görevi başında bulunsun veya bulunmasın, gizli veya açık,
yazılı veya sözlü anlaşmalarla ortak veya bireysel olarak bir başkasının işletmesi faaliyetini ve
benzeri tüm faaliyetleri, ifade eder.” Demektedir.
Eczacı ile diğer kişi ya da kişilerin yaptığı anlaşma ile eczacının diplomasının
kullanılarak eczane açılmasında, tarafların burada yaptığı eczane açabilmek için gerekli olan
diploma engelini getiren kanun hükmünü ilga etmekte olup, muvazaa değildir(TBK Md.19).
Çünkü muvazaada, görünürde bir işlem vardır. Arkada asıl bir amaç vardır. Asıl amaç
görünürdeki işlemle gizlenir. Kanuna karşı hilede, tarafların gerçekleştirmiş oldukları
muameleyi gizleme amaçları yoktur. Aksine, taraflar gerçekleştirmiş oldukları işlemin meşrû
olduğunu düşündükleri için, bunun alenileştirilmesinde sakınca görmez, hatta bunu bizzat
kendileri yapar. Muvazaada ise, muvazaa anlaşması, yani gerçek amaç gizlenir. Zira bu
anlaşmanın alenileştirilmesi, üçüncü kişileri aldatma unsurunu ortadan kaldırır. Gizli bir
anlaşmanın bulunması ise, tek başına kanuna karşı hile olarak kabul edilemez. Neticede
muvazaada üçüncü kişileri aldatma niyeti varken, kanuna karşı hilede sadece yasaklanmış
kanun hükmünün dolanılması söz konusudur.
Eczacılıkta Muvazaada; 1-Eczane Açılış, Devir ve Nakil Durumlarında Muvazaa, 2Eczane Faaliyette İken Muvazaa olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.

1

