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Tat tercihleri kültür başta olmak üzere yaş, cinsiyet, coğrafi koşullar ve kişilerin bireysel
tercihlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Mutfak kültürünün bir parçası olan tat
tercihleri, toplumların temel farklılıklarını gösteren önemli bir unsurdur. Bu çalışmada;
bireylerin tat tercihlerinin kişilik özelliklerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir.
Araştırma kapsamında, beş faktör kişilik ölçeği ve tat ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, ekşi, acı ve tuzlu tat tercihi dışadönüklük boyutu ile pozitif yönlü bir ilişki
göstermekteyken; tatlı, ekşi ve tuzlu tat tercihinin sorumluluk boyutu ile negatif yönlü bir
ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Diğer yandan, tatlı tat tercihinin nevrotizm boyutu ile
pozitif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu belirlenirken, ekşi ve acı tat tercihinin uyumluluk
boyutu ile negatif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tat
tercihlerinin kişilik tiplerine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır.
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Taste preferences differ according to culture, age, gender, geographical conditions and
individual preferences of the people. Taste preferences, which are part of the culinary
culture, are an important factor of key differences of societies. In this study, the factors
affecting taste preferences of individuals were determined by the personality traits. The
Big Five factors of personality and the taste questionnaire were used for the assesment.
According to study, strong sour, bitter and salty taste preferences were associated with
more extraverted personality traits. Whereas strong sweet taste preference was linked to
neurotic personality traits, sour and bitter taste preferences had a negative correlation with
agreeableness. On the other hand sweet, sour and salty taste preferences had a negative
correlation with conscientiousness. The results reveal that taste preference differs
according to personality traits.
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