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ÖZET:
Türk Omurga Derneğiʼnin kurucularından

olan Prof. Dr. Ünsal Domaniç, kendi adıyla
anılan omurganın total kama rezeksiyon
osteotomisini dünyada ilk uygulayan cerrahtır.
Kendisi ülkemizde Hukuk ve Tıp Fakültesiʼni
aynı anda okuyan ve bitiren tek ortopedi
uzmanıdır. Hayatı boyunca, etrafındakilere
adaletli olma ve objektif ölçütlerle
değerlendirme yapma konularında her zaman
örnek olmuştur. Omurga cerrahisinde kişisel
becerileri herkes tarafından çok iyi bilinen
Prof. Dr. Ünsal Domaniç, ulusal ve
uluslararası yayınlarıyla kendisine haklı bir yer
edinmiştir. Türk Omurga Cerrahisi, kendisinin
yoğun çabaları sayesinde emekleme
döneminden çıkmış, ardından yetiştirdiği
kişiler sayesinde ise uluslararası alanda sözü
geçen bir konuma gelmiştir. Günümüzde
omurga cerrahisiyle uğraşan her cerrahın,
meslek hayatı boyunca sahip olmak isteyeceği
paye ve saygın bir konumdadır.
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SUMMARY:
Prof. Ünsal Domaniç, MD, is one of the

founders of the Turkish Spinal Surgery Society
and is the first surgeon in the world to perform
vertebral total wedge resection osteotomy,
which is known by his name. He is the only
orthopedic surgeon in Turkey who studied and
graduated from faculties of Law and Medicine
simultaneously. During his career, he has
always set an example of being just and
objective towards others. Well known for his
personal skills in spinal surgery, Prof. Ünsal
Domaniç also has acquired a rightful place in
the spinal surgery society due to his national
and international publications. Spinal surgery
in Turkey has developed out of its cradle days,
thanks to intense efforts of Dr. Domaniç, and
his students helped Turkish spinal surgery to
achieve an internationally esteemed status.
He is now in a dignified position that every
spinal surgeon would want to reach during
their carriers.
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GİRİŞ:
Prof Dr Ünsal Domaniç, Türkiyeʼde omurga

cerrahisinin gelişmesine emek vermiş,
yetişmelerinde pek çok kişiye öncülük etmiş,
bu konuyla ilgilenen herkesin ʻHocaʼ
dendiğinde aklına ilk gelen isimlerden biridir.
Kendisi hem Tıp Fakültesi, hem de Hukuk
Fakültesiʼni aynı anda bitirerek, her iki mesleği
de yapmaya hak kazanan çok ender sayıdaki
insandan biridir. (Şekil-1)

YAŞAM ÖYKÜSÜ:
Prof Dr Ünsal Domaniç, 1950ʼde Kayseri

Pınarbaşıʼnda küçük bir dağ köyünde beş
çocuklu bir ailenin üyesi olarak dünyaya
gelmiştir. Okulu bulunmayan köyde okuma
yazmayı, aynı zamanda ilk öğretmenim dediği
annesinden öğrenmiştir. Çobanlık yaptığı bir
sırada köyüne gelen yabancı bir arabanın
şoförüyle yaptığı sohbet, bu yabancının onun
zekasını keşfetmesine neden olur. Kendisini
kısa bir süre sonra okula yazdırmak üzere en
yakın kasabaya götürürler. Burada eğitimine
ilkokul 3. sınıftan başlatırlar. Ortaokulu
Pınarbaşıʼnda bitirdikten sonra şehir
merkezinde Kayseri Lisesiʼne yazılır.

Kayseri Lisesiʼni 1967ʼde birincilikle bitirir.
O zamanlar, bu derece başarılı çocukların

doğal olarak Tıp Fakültesiʼni tercih etmeleri
beklenmektedir. Oysa onun aklında hep
Hukuk Fakültesiʼne gitmek fikri vardır. Bu fikri
beslemesinde amcası Prof Dr Hayri
Domaniçʼten etkilenmiş olduğu söylenebilir.
İçindeki adaletli olma ve merhamet duygusu
ileride seçeceği doktorluk mesleğinde de hep
yanında olacaktır. Liseyi bitirdikten sonra biraz
da çevrenin manevi baskısıyla İstanbul Tıp
Fakültesiʼne başlar. Zaman geçse de içindeki
hukuk aşkı hiç bitmez. Tıbbiye 3. sınıfa devam
ederken üniversite sınavına tekrar girer ve
Hukuk Fakültesiʼne birinci sırada kayıt
yaptırmaya hak kazanır.

Tıp Fakültesiʼni bitirip aynı fakültenin
ortopedi kliniğinde çalışmaya başlar.
Asistanlığının birinci yılındayken Hukuk
Fakültesiʼnden mezun olarak avukatlık stajına
başlar ve aynı yıl avukatlık stajını tamamlar.
Ortopedi kliniğindeki uzmanlık süresinin
sonunda aynı zamanda kürsü başkanı da olan
hocası Prof Dr Fethiye Ayral, ona uzman
olabilmesi için iki seçenek sunar. Bu iki
seçenekten birini seçmedikçe uzmanlık
sınavınma girmesine izin vermeyeceğini
belirtir. Fethiye hocanın en büyük isteği,
kendisinin klinikte başasistan olarak
kalmasıdır. Bunun tek alternatifi Amerikaʼya
gidip eğitimine orada devam etmesidir.
Fethiye hoca, bu isteklerinde kesin kararlı
olduğunu, bunun aksinin hiçbir şekilde
mümkün olmadığını ısrarla belirtmesi üzerine,
Ünsal hoca için fazla seçenek kalmaz.
Böylelikle hocalarının baskısıyla klinikte kalır
ve takip eden yıllarda hukuk diplomasını hiç
kullanmaz.

1974 yılında asistanlığa başladığı klinikte,
1980 yılında başasistan olarak kalan Ünsal
Domaniç, 1985 yılında doçentlik sınavına
girerek üniversite doçenti ünvanını alır.

1987 yılında skolyoz cerrahisi alanında bilgi
ve tecrübelerini arttırmak üzere Fransaʼya
gider. O dönemde dünyada omurga
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cerrahisinde çığır açan ilerlemeler olmaktadır.
Spinal deformitelerde üç boyutlu düzeltme
sistemlerini ilk geliştiren Cotrel-Dubousset ile
çalışma fırsatı bulur. Bu sistemi (CD),
geliştiren cerrahlarından bizzat öğrenerek ilk
defa Türkiyeʼye getirip uygulayanlardan biridir.
Bu tarihten sonra çalışmalarını omurga
cerrahisi üzerinde yoğunlaştırır. Omurga
cerrahisinde anterior girişimler, üç boyutlu
sistemlerin yerleşmesi ve gelişmesi tamamen
kişisel gayretleri sayesinde olmuştur. 1993
yılında Profesör ünvanı almaya hak kazanan
Ünsal Domaniç, o tarihten bu yana İstanbul
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalıʼnda öğretim üyesi olarak
çalışmaya devam etmektedir. (Şekil-2)

OMURGA CERRAHİSİNDE BİR ÖNCÜ:
Prof Dr Ünsal Domaniç, Türkiyeʼde modern

omurga cerrahisinin gelişiminde öncülük eden
kişilerin başında gelir. Ameliyat ettiği binlerce
omurga deformiteli hastanın yanında birçok
omurga cerrahının yetişmesinde bizzat emeği
bulunmaktadır. Omurga cerrahisiyle uğraşan

uzmanlar, ʻHocaʼ dendiği zaman kimin
kastedildiğini bilirler. Bunun nedeni kendisine
gösterilen saygının yanında, o dönemlerde
omurga cerrahisinde kimsenin cesaret
edemediğikomplike omurga deformitelerinde
gösterdiği başarılardır. Dünyada ilk kez
kendisinin yaptığı ve ʻDomaniç Osteotomisiʼ
adıyla anılan, omurganın ʻTotal Kama
Rezeksiyon Osteotomisiʼ ameliyatını yüzlerce
hasta üzerinde başarıyla gerçekleştirmiştir.

Uluslararası ortamlarda ülkemizi en iyi
şekilde temsil eden Prof Dr Ünsal Domaniç,
1990 yılında, omurga cerrahisinin aktif
derneklerinden, Avrupa GICDʼnin kurucu
üyeliğini üstlenmiştir. Aynı yıl içinde, Türk
Omurga Derneğiʼni, kurucu başkanlığınıda
yapan yakın arkadaşı Prof. Dr. Emin Alıcıʼyla
birlikte kurmuşlardır. Aynı derneğin 2001-2003
yılları arasında başkanlığını yürütmüştür.
Derneğin yayın organı olan Türk Omurga
Cerrahisi Dergisiʼnde (JTSS), yayın hayatına
başladığından beri bilimsel danışma kurulu
üyeliğini sürdürmektedir.

Omurga cerrahisiyle ilgili birçok kursta
eğitmen olarak görev almıştır. Bunlardan biri
de 2006-2009 yılları arasında, Stryker
firmasının düzenlemiş olduğu uluslararası
katılımlı eğitim kurslarıdır. Prof Dr Ünsal
Domaniçʼin gayretleriyle İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalıʼna,
omurga cerrahisi eğitimi için ʻCenter of
Excellenceʼ adlandırılması yapılmıştır. Bu
kurslara Avrupa, Kuzey Afrika ve
Ortadoğuʼdan çok sayıda omurga cerrahı
katılarak eğitim görmüşlerdir. (Şekil-3)

Prof. Dr. Ünsal Domaniçʼin 6 tanesi SCI
kapsamında olmak üzere ulusal ve uluslararası
dergilerde 100ʼün üzerinde Türkçe ve İngilizce
makalesi bulunmaktadır. Birçok kitapta omurga
hastalıkları konusunda bölüm yazarlığı
mevcuttur. Uluslararası ve ulusal kongrelerde
150ʼnin üzerinde bildiri sunumu, panel ve
konferans konuşması yapmıştır.

157

The Journal of Turkish Spinal Surgery



Prof Dr Ünsal Domaniç, 2011 yılında
İstanbulʼda düzenlenmekte olan 9.
Uluslararası Türk Omurga Kongresiʼnin
onursal başkanlığını yapmaktadır.

1974 başladığı tıp eğitiminde bugüne kadar
birçok ilklere imza atan Prof Dr Ünsal
Domaniç, kendisini yakından tanımayanlar
tarafından çabuk sinirlenen, agresif yapılı biri
olarak tanımlanabilir. Onu daha yakından
tanıyanlar ise çok kuvvetli bir adalet anlayışı
yanında, ne kadar duygusal, hoşgörülü ve
yufka yürekli olduğunu iyi bilirler. Kendisi
gösterdiği üstün mesleki başarıları, lider olma
vasfı ve yüksek insani özellikleriyle ortopedi
camiasında herkesin örnek aldığı bir kişiliktir.
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