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TOBACCO TÜTÜN

Combining the brand Meka Kimya of the powerful industry 
experience with the young, dynamic R&D, and sales team 
under global trends with follow-up of the tobacco sector, 
we develop integrated services tailored to the needs of each 
customer.

In our company, we apply all processes from tobacco leaf 
to finished product, including prescription works, and o er 
our customers semi-finished and ready-to-work finished 
products.

Tütün sektörüne yönelik, Meka Kimya  firmasının sahip 
olduğu güçlü sektör tecrübesini, markamızın genç ve 
dinamik arge ve satış ekibinin global trendler ışığında iş takibi 
ile birleştirerek, her müşterimizin kendi ihtiyaçları özelinde 
entegre hizmetler geliştiriyoruz. 

Firmamız bünyesinde, yaprak tütünden bitmiş ürüne kadar 
tüm süreçleri reçete çalışmaları da dahil olmak üzere 
uygulayarak müşterilerimize yarı mamül ve denemeye hazır 
bitmiş ürün çalışması sunuyoruz.

Flavor and raw materials for the shisha tobacco

Roll-your-own tobacco flavors and casings

Cigarette flavors and casings

Types of tobacco  (for shisha and RYO production)

Colourant suitable for use in tobacco

Glycerine and other raw materials

Nargile tütünü için aromalar ve hammaddeler

Sarmalık tütün aromaları ve casingleri

Sigara aromaları ve casingleri

Tütün çeşitleri (nargile ve sarmalık tütün üretimi için)

Tütünde kullanıma uygun renklendirici

Gliserin ve diğer hammaddeler

Products | Ürünler

TYPES OF TOBACCO TÜTÜN ÇEŞİTLERİ

Cigarettes

Sigara

Roll your own

Sarmalık Tütün

Hookah/Shisha

Nargile Tütünü

Others

Diğerleri



While the brand Radiance offers a wide type of products 
to its customers with over 700 different taste options in 
its portfolio for tobacco only, it keeps the dynamics of 
the tobacco sector by closely following the updated 
consumption habits in the world.

Besides, If we get a target product or taste request from 
our customers, Radiance can be finished its R&D process 
in a very short time for providing a one-to-one match 
product services.

Radiance markası sadece tütüne yönelik portföyündeki 
700 farklı çeşidin üzerindeki tat seçeneği ile müşterilerine 
geniş bir ürün çeşitliliği sunarken dünyada sürekli 
güncellenen tüketim alışkanlıklarını yakından takip ederek 
tütün sektörün dinamiklerini elinde tutmaktadır.

Bunun yanı sıra müşterilerimizden gelebilecek hedef ürün 
veya tat talebi olması halinde Radiance kısa zamanda AR-
GE çalışmalarını tamamlayarak birebir ürün eşleştirme 
(match çalışması) hizmeti sunabilmektedir.

We are serving unique liquid (oil-based and water-based) and powder 
(encapsulate and spray dry)  flavors for the finished products which 
they produced by our customers for their purposes and needs of our 
customers. Besides, we are working to develop excellent tastes for biscuit-
chocolate, confectionery, beverage, powder drink, bakery products, ice 
cream, and bouillon sectors. In we are doing so, rather than being a raw 
material supplier, our main aim is to design the product identity formed 
by the taste profiles with the perception of the partner company with 
you.

Müşterimizin ürettiği bitmiş ürüne ve ihtiyaçlarına yönelik sıvı (yağ 
bazlı ve su bazlı) ve toz aromalar (encapsüle ve spray dry) ile bisküvi-
çikolata, şekerleme, içecek, toz içecek, unlu mamüller, dondurma ve 
bulyon sektörlerine yönelik benzersiz tatlar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de ham madde tedarikçisi olmaktan ziyade partner firma 
algısı ile ürünün kimliğini oluşturan tat profillerini birlikte dizayn etmek 
temel hedefimizdir.

FOOD GIDA

LIQUID FLAVORS

SIVI AROMALAR

POWDER FLAVORS

TOZ AROMALAR



We have been developing goods and services with the same dynamism for the snacks 
sectors that continue to grow up based on the variety of products, different production 
models, and taste aspects with continuous innovations in recent years. As well as the new 
tastes, we can produce allergen-free, vegetarian, GMO-free, gluten-free, MSG-free, and as 
many types of specific needs upon request of our customers.

Son yıllarda ürün çeşitliliği, farklı üretim modelleri ve tat yönleri ile sürekli yeniliklerle büyümeye 
devam eden atıştırmalık sektörüne yönelik, aynı dinamizm ile ürün ve hizmet geliştiriyoruz. 
Yeni tatların yanı sıra müşterimizin talep etmesi halinde allergen-free, vejeteryan, GMO-free, 
gluten-free, MSG-free gibi birçok seçenek ile ürün sunabilmekteyiz.

Italian Basil            Mexican Jalapeno            Amerian Habanero

HOW WE WORK NASIL ÇALIŞIYORUZ?

We start to work to catch the excellent match of nature’s best.
You order, then we start to produce your order with our powerful R&D system.
We always focus to serve the best services fort he customers during the process.
You benefit experienced, effective, and critic taste paneling with free of charge consulting during the process.
Finally, you live the happiness because you see the best quality at every point in the product.

Doğayla mükemmel uyumu yakalamak için başlıyoruz.
Siz sipariş veriyorsunuz ve biz güçlü AR&GE sistemimiz ile üretime başlıyoruz. 
Her zaman bu süreçte en iyi kaliteyi yakalamak için çabalıyoruz.
Bu süreçte deneyimli, etkili ve kritik lezzet testlerini ücretsiz danışmanlık hizmetimiz ile taçlandırıyoruz.
Ve son olarak istediğiniz tüm notaları ürünlerimizde görmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz.

HEAD OFFİCE
+90 342 321 63 52
info@mekakimya.com
Pancarlı Mah. 58003 Sk. No: 15
         ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP

ADANA OFFİCE
+90 533 818 63 52
oner.coskun@mekakimya.com

Huzurevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. Üçgül Goofis
Suncity Center No:20        ÇUKUROVA | ADANA

İZMİR OFFİCE
+90 549 699 63 52
ibrahim.corekcioglu@mekakimya.com

Balatçık, 8788 / 11 Sokak Tonkul Residance
No:435620                              ÇİĞLİ | İZMİR

SEASONINGS ÇEŞNİ

Chips and Snack flavors are perfectly made through customer trends.

Unique flavor profiles

Exciting visual appeal

The right mouthfeel

Allergen-Free Solutions

Real Cheese and Vegetable
content on your label

Benzersiz aroma profilleri

Heyecan verici görsel çekicilik

Doğru damak hissiyatı

Alerjen içermeyen çözümler

Etiketinizdeki gerçek peynir
ve sebze içeriği

SNACK AND SAVORY SOLUTIONS

SALTY TUZLU

Cheddar Cheese
Nacho
Red Cheese

SWEET TATLI

Sweet Corn
Honey Mustard
Sweet Bbq

SPICY ACILI

Taco Mexican
Chili and Jalapeño
Thai Spicy

Seasonings for chips

Seasonings for instant soup and bouillon

Seasonings for ready-made sauces

Liquid flavors for confectionery, beverages and
biscuits chocolate. (Water based and oil based)

Liquid and powder flavors for chewing
gum production.

Water and oil based food dyes.

Glycerine.

Mono Sodium glutamate.

Silicon dioxide

Cips çeşnileri

Hazır çorba ve bulyona yönelik çeşniler

Hazır sos üretimine yönelik çeşniler

Şekerleme , içecek ve bisküvi çikolataya yönelik 
sıvı aromalar. (Su bazlı ve yağ bazlı)

Sakız üretime yönelik sıvı ve toz aromalar.

Su ve yağ bazlı gıda boyaları.

Gliserin.

Mono Sodyum glutamat.

Silikon dioksit
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