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   Balık vücudunda  yakalandıktan  kısa bir 
süre sonra, sindirim sistemi ve adale 
dokusundaki otolitik enzimler ve 
mikroorganizmalar aracılığı ile bir takım 
fiziksel ve kimyasal değişiklikler  olur  ki bu 
duruma “bozulma” denir. 

   Oluşan  bu bozulmalar sonucunda  Balıklar 
insanlar için zararlı hale gelebilmektedir.  

    



   Uygun şartlarda balık vücudunda bir 
bakteri her 20 dakikada bir çoğalmaktadır. 
Bu şekilde periyodik olarak çoğalan bir 
bakteri hücresinin 12 saat sonra  
68.000.000.000. adet bakteri meydana 
geltirdiği dikkate alınırsa  bozulmaya 
uğramış bir balık etini yiyen kişinin ne 
kadar risk altında olduğu iyi anlaşılır.  

 



Gözler 

Taze balıkta 

• Gözler yaklaşık 1/3 oranında orbitadan 
dışardadır.  

• Parlaktır 

• Kanama görülmez 

 

 





Bayat balıkta 

• Orbita çukuruna çökmüştür. 

• Göz parlaklığı kaybolur, solgunlaşır ve 
çevresinde kanamalar görülür 



Deri ve Pullar 

Taze balık 

• Deri parlak ve gergindir. Sağlıklı görünür. 

•  Pullar sağlam ve dökülme gözükmez 



• Vücut kaslarının belli bir tonusu mevcuttur. 
Kaslar gevşememiştir 

• Kendine has bir kokusu (Deniz yosunu 
kokusu) vardır. 

 



Taze balıkta vücut kasları gevşememiştir, 
balık el ile ortasından tutulduğunda balık 
ikiye katlanmamalıdır 



Bayat balık 

• Deri solgun ve gerginliğini yitirmiştir. 
Üzerinde anüsten dışarı çıkan muhteviyat 
kalıntıları görülebilir. 

• Bazı yerlerde buruşmalar meydana 
gelebilir. 

• Pullu balıkların pullarında dökülmeler 
gözükür 

• Vücut kasları gevşemiştir. Elle 
tutulduğunda balık vücudunun kendini 
bıraktığı görülür. 

 

 

 



• Fena koku mevcuttur 

• Balığın üzerine parmakla bastırıldığında 
parmak izi kalır. 

• Deri kurumuştur 

 

 



Anus ve Karın 
Bayat balık 

• Anüsten dışarı gaita  çıkar (özellikle hamsi 
de) 

• Anüsten dışarı balık türlerine bağlı olarak 
kan sızabilir 

• Karın bölgesinde buruşmalar meydana 
gelir 

• İç organlarda beklemekten kaynaklanan 
gaz nedeniyle karın şişmiştir 

 



• Balık suya atılırsa batmaz. Su üzerinde 
yüzer (karındaki gaz nedeniyle) 

• Balık temizlenirken karnı açılıp iç organlar 
çıkarılırken çok fena bir koku gelir. 





Ağız ve Solungaçlar 

Taze balık 

• Solungaçlar  kırmızı pembe renktedir. 

• Solungaç kapakları kapalıdır 

• Ağız kapalıdır 



Taze balıkta solungaçların görünümü 



Bayat balık 

• Solungaçlar balığın bayatlama derecesine 
bağlı olarak kırmızı renkten kahverengiye 
ve siyaha doğru renk değiştirir. 

• Solungaç kapakları açılır 

• Ağız açılır 

• Ağız ve çevresinde kanamalar görülebilir. 

 

 

 



BAZI BALIKÇILAR 

Beklemiş Balıkları: 

Derideki kurumayı önlemek ve balığın taze 
görünmesini sağlamak için sık sık suyla 
yıkarlar. 

Solungaçları kırmızı renge boyayabilirler 


