
İzmir Lokma 
İzmir Lokma sayfamıza hoş geldiniz. Sitemiz içerisinde birçok yiyecek imkanını sizler için 
sunuyoruz. İzmir ve İzmir çevresinde yaşayan herkesin kolaylıkla ulaşabileceği hizmetleri 
sunmaktayız. İzmir yerlileri, İzmir'e turistik gezi amacıyla gelen herkesin ziyaretine açık olan 
bir firmayız. Hizmetlerimizden faydalanmadan İzmir'den çıkmanızı önermiyoruz. En lezzetli 
ve tarihi lokmacı olarak sizlere hizmet veriyoruz. Sürekli iyileşme amacını güderek sıfır hata 
ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Kanunlara ve kurallara uygun şekilde çalışma yaptığımız için 
müşteri memnuniyetini maksimum sağlıyoruz. Birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik ile 
çalışarak müşterilerimize en iyisini sunuyoruz. Kontrollerimizi ve teftişlerimizi de düzenli 
şekilde yerine getiriyoruz. Firmamız hijyen ve kalite konusunda her daim profesyonel 
çalışmaktadır. 
 
  

 
 

 
En Lezzetli ve Tarihi Lokma 
1993 yılında kurulmuş olan firmamız, 30 yıla yakın zamandır lokmacı olarak hizmet 
vermektedir. İzmir lokma hizmetlerini günümüze kadar daha iyiye taşıyarak getirmektedir. 
İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı şekilde çalışmaları sağlamaktayız. Lokmalarımızı 
hazırlarken hijyeni en öne koyarak çalışmaktayız. Ürünler hazırlanırken birinci sınıf kalitede 
malzemeler tercih edilmektedir, herkesin bildiği ve emin olduğu ürünler kullanılmaktadır. 
Hazırlarken Komili Ayçiçek Yağı, Konya Şeker, Ova Un kullanmaktayız. Kesinlikle el 
değmeden hazırlanmaktadır. Tabaklarda sunulan lokmalarımızı peçete, lokma çubuğu, tarçın 
ve kolonya eşliğinde servis etmekteyiz. Lokmamızın tadı damağınızda kalacak, bir daha 
tüketmek isteyeceksiniz. 
  
Lokmacı 
İzmir'de hatta Türkiye'nin her yerinde lokmacı deyince akla gelen ilk firmayız. Nerede ve ne 
için istiyorsanız bizleri arayarak sipariş edebilirsiniz. Büyük organizasyonlar için her daim 
yanınızda olmaktayız. İstediğiniz tarih ve saat için sipariş verebilirsiniz. Ardından anlaşmış 
olduğumuz tarihe ve saate bağlı kalarak ekibimiz sizlere ulaşım sağlıyor. İzmir'in her yerine 
sorunsuz şekilde ulaşım sağlayabilmekteyiz. Özel tasarlanmış olan makinelerimiz ile 
lokmaları dökerek istediğiniz gibi servis ediyoruz. Bizlere sadece kaç kişilik olması gerektiğini 
söylemeniz yeterli oluyor. İzmir lokmacı olarak en kaliteli ve lezzetli lokmaları sizler için 
sunmaktayız. 



  
Her Daim Yanınızdayız 
Firmamız içerisinde lokma, tavuklu pilav, aşure ve irmik helvası hizmetleri veriyoruz. İzmir 
lokma fiyatları, dağıtım ayrıntıları, nasıl yapıldığı, sipariş gibi konularda bilgi almak isteyen 
kişiler bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilir. Mail adresimizden ve telefon 
numaramızdan bizlere ulaşabileceğiniz gibi talep ettiğiniz takdirde bizler de sizleri 
arayabiliyoruz. Hizmet ayrıntılarımızı ve referanslarımızı web adresimizden görüp emin 
olabilirsiniz. Ayrıca sık sorulan sorular kısmından da merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz. 
24 saat hizmetinize açık bir firmayız. 
 
Resmi web sitemiz : https://www.izmirlokma.com  
 


