
İZMİR LOKMA 

İzmir lokma tatlısı, önceden hazırlanmış hamurun, kızgın yağda 

kızartıldıktan sonra, şerbetlenmesi ile yapılır. Yapılışı oldukça kolay 

gibi görünse de lezzet yaratmak oldukça ustalık ve beceri isteyen bir 

iştir. 

Burada konumuz İzmir lokmanın bölgemizde hayır lokması olarak 

dağıtılması organizasyonu hizmetidir. Onlarca bazen yüzlerce insana 

aynı anda hayır amaçlı lokma dağıtım organizasyonu yapılır.  

Bu organizasyon için de Lokmacı personeli olan işletmeler vardır. 

İzmir Lokma Döktürmek 

İzmir lokma döktürme dini, inançsal, manevi ve geleneksel sebepler 

ile insanlar lokma dağıtımı organizasyonu düzenlerler ve buna kısaca 

lokma döktürmek denir.  

Yakını kaybeden birinin aklına ilk gelen defin sonrası lokma 

döktürmektir. Bu manevi ve inanç anlamında bir görevdir. Bu lokmayı 

yiyen insanlarda rahmete gidenin ruhu için dua ederler. Buna benzer 

gelenek farklı biçimlerde bir çok toplumda elbette vardır. Fakat lokma 

döktürme geleneği İzmir yöresine has bir gelenektir. 

Düğün yapan düğününde İzmir lokma döktürme organizasyonu yapar. 

Sünnet yaptıran sünnet etkinliğinde lokma ikramı yapar. İş yeri açan 

da iş yeri açılışında İzmir lokma dökme organizasyonu yapar. 

İzmir Lokma Organizasyonu 
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İster rahmetli için olsun ister düğün, nikah, sünnet veya iş yeri açılışı 

için olsun yüzlerce insana lokma dökümünü yapmak bir 

organizasyondur ve bu organizasyonu yapan firmalar vardır. 

Biz bu firmalarda bir tanesiyiz. Şehrimizde bizim gibi onlarca firma 

İzmir lokma döküm organizasyonu yapar. 

Profesyonel İzmir lokma Hizmeti Dikkat 

İzmir lokma hizmetinde nelere dikkat etmeliyiz. 

Yüzlerce insana hayır amaçlı lokma organizasyonu yapan yurttaş 

davet ettiği veya ikram ettiği lokmanın sağlıklı olmasına dikkat 

etmelidir. 

Hizmeti veren firmanın korsan, yasa dışı olmadığına dikkat etmeliyiz. 

İzmir lokma firmasının personelin profesyonel, kadrolu personel 

olduğundan emin olmalıyız. 

Daha önceki referanslarını öğrenmeli ve teyit etmeliyiz. 

Ödemelerimize mutlaka fatura almalıyız. Korsan firmalar kendi 

adlarına fatura veremezler. 

İzmir Lokma Organizasyonu Nasıl yapılıyor? 



Bize ulaşıp İzmir lokma döktürmek istediğinizi söylediğinizde biz, İzmir 

lokma fiyatı teklifimi sunuyoruz anlaşırsak sonrasında tüm hizmeti biz 

veriyoruz. 

Siz bize İzmir lokmanın dağıtılacağı adresi ve saati söylüyorsunuz. Biz 

o adreste, o saatte lokma hazır olacak şekilde çalışmaya başlıyoruz.  

Gezici aracımız ve gezici kadromuz olduğundan istediğiniz adreste 

lokma hazırlıklarımıza başlıyoruz. Tüm malzemelerimiz denetime 

açıktır. 

Lokmayı hazırlama çalışmalarımız şeffaftır ve denetime açıktır. İkram 

ve servisi de biz yapıyoruz. 

Siz misafirlerinize vakit ayırıyorsunuz. 

Bize İzmir lokma telefon, mail, harita bilgilerimizin olduğu 

sayfamızdan yedi yirmi dört ulaşabilirsiniz. 

Telefon :   0538 382 10 45 

Adres :  Fırat mahallesi 286 Sokak No : 17/A Buca / İzmir 
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