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ÖZET
Fonksiyonel penis uzunluğunun belirlenmesi birçok ürolojik 
hastalıkta gerekli olabilmektedir. Bugüne kadar yapılan 
çalışmaların birçoğunda penis boyu ölçümü yapılmış olmasına 
rağmen, etnik toplamlarda penis boyu standartlarım araştıran 
çalışmalara p ek  yer verilmemiştir. Bu çalışmada Türk 
toplumunun genç erişkin popiilasyonunda penis uzunluk 
standartlarının belirlenmesi amaçlandı.
Çalışma fiziksel kusuru olmayan, gönüllü 200 deneğin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Bu amaçla penisin üç değişik konumunda 
—flaksid, uzatılmış ve ereksiyon- uzunluk ölçümleri yapıldı. 
Bulunan değerler genel tanıtıcı istatistikler ve eşlerarası t- 
testi ile değerlendirildi. Ortalama flaksid, uzatılmış ve 
ereltsiyon uzunlukları sırasıyla 6.80 cm, 8.98 cm ve 12.67 cm 
idi. Flaksidden ereksiyona geçişi ifade eden ereksiyon uzunluk 
artışı ise ortalama 5.93 cm bulundu. Penisin bir konumundan 
diğerine geçişte elde edilen uzunluk farklılıkları tüm gruplar 
İçin önemli bıdundu (p<0.01).
Bu çalışmada, sağlıklı genç erişkin Türk popülasyonunda, 
penisin  değişik konum larındaki penis uzunluk değeri 
standartları belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Penis boyu ölçümü, standartlar, Türk 
popülasyonu

GİRİŞ
Penis uzunluğunun belirlenmesi, birçok ürolojik 

hastalıkta gerekli olabilmektedir. Bunlardan bazıları;1 
m ikropenis tan ısın ın  konm ası,2 genital bölge 
anom alileri,3 penis uzatılm ası operasyon 
endikasyonlarının belirlenmesi,4 penise yönelikmedikal 
ve cerrahi girişim sonuçlarının değerlendirilmesi ve 5 
deneysel çalışmalar, olarak sıralanabilir.

Bazı ürolojik hastalıkların tedavisinde (Peyroni 
Hastalığı, epispadias, akkiz travmatik defektler, retrakte 
penis olguları gibi) ve son yıllarda kozmetik bir işlem 
olarak penis uzatılm ası operasyonu uygulan
maktadır ''3.

İnsanlığın varoluşu ve devam ettirilmesinde en 
önemli üreme organlarından biri olan penis ile ilgili 
değişik amaçlı birçok araştırma vardır. Bu çalışmalar 
değişik genetik veya etnik özellikleri taşıyan

SUMMARY
F un eti o nal Penile Length in Young Adults o f  Turkish 
Population
Detennination o f  functionalpenile length may be necessary 
in many urological conditions. Althoughpenile length meas- 
urement has been made in many studies up to now, there are 
very few  reports examining standarts o f  penile length in eth- 
nic groups. The aim o f  this stııdy is to determine the penile 
length standarts in young adults o f Turkish population.
Two hundred volunteerphysically normal men were involved 
in the study. Measurements were made in three differeni States 
-flaccid, stretehed and erect- ofthe penis. Results we re evalu- 
ated by use o f  diseriminative statistics andpaired t-test. The 
mean values o f  flaccid, stretehed and erect lengths were 6.80 
cm., 8.98 cm. and 12.67 cm., respeetively. Mean inerease o f  
ereetion ( i. e. d iff erence between erect and flaccid lengths) 
was 5.93 cm. Differences o f  lengths between different two States 
o f  the penis were statistically significant flor ali groups
(p<0.01).
In the study, standarts o f  penile length İn different states o f  
penis were determined in young adults o f  Turkish population 
Key Words: Penile length measurement, standarts, Turkish 
population.

topluluklarda yapılmıştır. Penisin gelişimini, konjenital 
ve akkiz hastalıklarını, fonksiyonel bozukluklarını ve 
tedavi yöntemlerini değerlendiren araştırmalar mevcuttur 
l-5. Ancak bu çalışmalarda genellikle toplumlann genetik 
özellikleri dikkate alınmadığı gibi, penisle ilgili 
standartların belirlenmesi de genellikle araştırma konusu 
olmamıştır. Her toplumun ırksal Özellikleri nedeniyle 
penis boyu standartlarının farklı olabileceği açıktır. Bu 
standartların bilinmesi, penis uzunluğunda değişiklikle 
birlikte olan penis hastalıklarının tanısının konabilmesi 
ve tedavi endikasyonlarımn belirlenebilmesi (kısa pe
nis, penis uzatılması endikasyonları gibi) açısından 
önemlidir. Örneğin; bir toplumdaki penis boyu değeri 
fonksiyonel açıdan kısapenis olarak değerlendirilirken, 
aynı değer bir başka toplumda koitus için yeterli 
olabilmektedir. Aynı şekilde ırksal Özellikler nedeniyle 
kadınlarda vajinal derinlikte de farklılıklar
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gösterebileceğinden, bu da her toplum için ayrı bir 
araştırma konusu olmalıdır.

Bugüne kadar penis uzunluk ölçümleri, genellikle 
üç metod kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; 1 flaksid, 2 
uzatılmış ve 3 ereksiyon konumunda penis uzunluğu 
ölçülmesi şeklindedir. Bu ölçümlerde esas amaç 
genellikle fonksiyonel penis uzunluğunun ortaya 
konmasıdır. Türk toplumunda bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda penis boyu standartlarını araştıran bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile genç ve seksüel 
açıdan aktif Türk erkeklerinde penis boyu standartlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır,

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada fiziksel kusuru bulunmayan, polikliniğe 

başvuran ve aynı coğrafi bölgeden olmayan gönüllü 200 
sağlıklı erkek değerlendirildi. Bu kişilerin genital 
organlarını ve sekonder seksüel karakterlerini içeren 
genel bir fizik muayeneleri yapıldı. Seksüel fonksiyon 
bozukluğu veya herhangi b ir penis anom alisi 
bulunmayan ya da daha önce penise yönelik herhangi 
bir ameliyat geçirmemiş sağlıklı genç erkekler çalışmaya 
almdı. Tüm denekler sünnetli idi. Deneklerin yaşları 20 
ile 22 (ortalama 21.2) arasında değişmekte idi. Penis 
uzunluk ölçümleri aynı kişi tarafından 0.5 cm ölçekli 
cetvel ile gerçekleştirildi. Penis uzunluğu peno-pubik 
bileşke ile ekstemal meatus arasındaki mesafe olarak 
değerlendirildi, Peno-pubik bileşke; penis hafifçe dorsale 
doğru kaldırıldığında penis ile pubik bölge arasında 
oluşan çizgi olarak kabul edildi.

Penisin üç ayrı konumunda -flaksid, uzatılmış ve 
ereksiyonda- uzunluk ölçümleri yapıldı. Flaksid 
konumda uzunluk ölçümleri, penisin çevresel ısı 
değişikliklerinden etkilenm em esi için, denek 
soyunduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda 
yapıldı. Ereksiyonda penis uzunluğu, herhangi bir 
farmakolojik madde kullanılmaksızın, kişisel uyarı 
sonrasmda ereksiyondaki penis boyu ölçülerek bulundu. 
Uzatılmış penis uzunluğu; glans penisten tutularak, 
penisin iyice artmış olan direnç noktasına kadar tümüyle 
çekilmesi sonrası, cetvelin üst kenarı hafifçe pubik 
bölgeye bastırılarak elde edilen uzunluk değeri olarak 
belirlendi.

İstatistiksel değerlendirme1 genel tanıtıcı istatistikler 
v e 2 eşlerarası t-testi ile yapıldı.

SONUÇLAR
A) Genel tanıtıcı istatistikler:
Ortalama flaksid ve ereksiyon uzunlukları, sırasıyla 

6.80 cm. ve 12.73 cm. olarak bulundu. Bu iki uzunluk 
arasındaki fark ereksiyon uzunluk artışı olarak 
değerlendirildi (ortalama 5.93 cm.). Uzatılmış penis 
uzunluk ortalaması ise 8.98 cm bulundu.

200 kişi için elde edilen genel tanıtıcı istatistik 
sonuçlan Tablo 1 ’ de görülmektedir.

Tablo 1: Penisin değişik konumlarında elde edilen genel 
tanıtıcı istatistik değerleri.

U zunluk
(cm )

O rtalama  ±  SD  
(cm )

M in im u m
(cm )

M aksim um
(cm)

F la k s id  (cm .) 6.80 ±  0.08 4.00 9,00
U za t ılm ış  (cm .) 8.98 ±  0 ,09 6.50 12.50
E re k s iy o n  (cm .) 12.73 ±  0.11 9.50 17.00

B) Eşlerarası t-testi:
Bu test ile penisin bir halinden diğerine geçişinde 

oluşan uzunluk farklılıkları değerlendirildi. Elde edilen 
farklar tüm gruplar için önemli bulundu (p<0.01). 

Değerlendirme sonuçları Tablo 2 ’ de görülmektedir.

Tablo 2: Penisin değişik konumlarında elde edilen uzunluk 
değerleri arasında oluşan farklar

Peniste durum değişikliği Uzunluk artışı 
(cm.}

Flaksidden uzatılmış uzunluğa geçiş 2.17 ± 0.04
Flaksidden ereksiyona geçiş 5.93 ± 0.08
Uzatılmıştan ereksiyona geçiş 3.75 ± 0.69

TARTIŞMA
Penisle ilgili birçok çalışmada fonksiyonel penis 

boyu değerlendirmesi yapılmasına rağmen, etnik 
özellikteki topluluklarda penis boyunun normal 
değerlerini araştıran çalışmalara pek rastlanmamaktadır. 
Bu amaçla değişik popülasyonlarda ve özellikle de 
çocukluk çağındaki gruplarda yapılmış kısıtlı sayıda 
çalışma mevcutturî,e.

Fetaî devrede 14ncü haftaya kadar penis ve klitoris 
boyutları arasında bir fark olmadığı, ancak bu dönemden 
itibaren dış genital organlarda erkek yönünde 
farklılaşmanın başladığı bilinmektedir 5. Fetal hayatm 
ikinci trimesterinde penis ve klitorisin büyüme hızlarında 
önemli değişiklikler olmaktadır. 14ncü haftadan itibaren 
penisin prenatal dönemdeki büyümesi hemen hemen 
doğrusal bir hızda olmaktadır.

Bugüne kadar penis boyu standartlarının 
belirlenm esi am acıyla yapılan kısıtlı sayıdaki 
çalışm aların çoğunluğu yenidoğan gruplarında 
gerçekleştirilmiştir 5:6. Bu çalışmalardaki asıl amaç ise 
ekstemal genital sistem değişikliklerinden yola çıkarak 
konjenitalhormonal bir hastalık olup olmadığının ortaya 
konmasıdır. Değişik etnik gruplarda prenatal dönemden 
başlayarak yaşlılığa kadar değişik dönemlerdeki penis 
boyu standartlarının belirlenm esi, penisle ilgili 
rahatsızlıkların ortaya konması ve tedavi sonuçlanırın 
objektif olarak değerlendirilebilmesi açısından çok 
önemlidir.

Literatürdeki penisle ilgili çalışmalarda, fonksiyonel 
penis uzunluğunun belirlenmesinde değişik metodlar 
kullanıldığı bilinmektedir4A Ancak, değişik amaçlarla 
penis uzunluk ölçümü yapılmış olan bu çalışmalarda,
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fonksiyonel penis uzunluğunun belirlenmesi için, bazen 
sadece uzatılmış veya sadece ereksiyon uzunluk 
ölçümleri kullanılırken, bazen de flaksid ve ereksiyon 
uzunlukları veya flaksid ve uzatılmış uzunluk ölçümleri 
birlikte değerlendirmeye alınmıştır3’5'8. Aslında bu 
çalışmalarda amaç fonksiyonel penis uzunluğunun 
belirlenmesi olmasına rağmen, farklı sonuçlar veren 
değişik m etodlarla elde edilen ölçüm değerleri 
kullanılm ıştır. Bu da önem li bir sorunu ortaya 
çıkarmaktadır; bu metodlardan hangisi fonksiyonel 
uzunluğun belirlenmesinde kriter olarak alınmalıdır? Bu 
çalışm ada, fonksiyonel uzunluk olarak penisin 
ereksiyondaki uzunluğu kabul edilerek diğer ölçüm 
metodlan ile ilişkisi de araştırıldı.

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda, penis 
uzunluk ölçümünün bazen hastanın kendisi tarafından, 
bazen de birden fâzla gözlemci tarafından yapıldığı 
dikkati çekmektedir6> 8. Bu da ölçüm sonuçlarımn elde 
edilmesinde bir standart olmadığını, dolayısıyla ölçüm 
hataları olabileceğini düşündürmektir. Bu nedenle 
çalışmadaki tüm ölçümler tek bir uzman hekim 
tarafından yapıldı. Çalışmamızda penis çevre ölçümü 
yapılmadı, çünkü bu çalışmanın amacının dışında 
kalmaktaydı.

L iteratürde etnik topluluklarda penis boyu 
ölçülmesini amaçlayan çalışmalar olmamasına rağmen, 
elde ettiğimiz sonuçlar diğer topluluklarda değişik 
amaçlarla elde edilmiş olan uzunluk değerleri ile 
karşılaştırılabilir. Wessel ve ark.lan, penis uzatılması 
endikasyonlarm ı ortaya koymak için Amerikan 
toplumunda yaptıkları çalışmada, yaş ortalaması 54 olan 
toplam 80 ldşide penis boyu Ölçümleri yapılmışlardır. 
Bu çalışmalarında fonksiyonel penis uzunluğunu, 
ereksiyondaki uzunluğa pubik yağ dokusu derinliğinin 
eklenm esiyle elde edilen uzunluk olarak kabul 
etmişlerdir4. Halbuki pubik yağ dokusu kalınlığının 
insanlar arasında belirgin değişiklikler gösterebileceği 
ve koitusa katılımı tam olamayacağı için fonksiyonel 
uzunluğa katılmasının uygun olmayacağı kanısındayız. 
Genç popülasyonda yaptığım ız bu çalışmada, 
fonksiyonel uzunluk olarak ereksiyondaki uzunluk kabul 
edildi. Adı geçen çalışmada elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırıldığında, ereksiyondaki penis uzunluklarının 
benzerlik gösterdiği (12.73 ± O.llcm.e karşı 12.89 ± 
2.91 cm.), ancak uzatılmış penis uzunluklarının belirgin 
farklılık gösterdiği (8.98 ± 0.09 cm.e karşı 12.45 ± 2.71

cm.) bulundu. Bunun nedenleri; 1 ölçümlerde cetveli 
pubik kemiğe iyice bastırmak suretiyle yapmalanna ve 
2 daha ileri yaş grubunda tunika albugineanm  
elastikiyetini yitirmesine bağlı olabileceği düşünülebilir
3,10

Literatürde bugüne kadar Türk toplumunda penis 
uzunluğunu değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Penis uzunlukları değişik popülasyonlarda farklılıklar 
göstermekte olup, bu çalışma ile Türk toplumunda pe
nis uzunlukları ile ilgili bilgi edinilmektedir.
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