
İzmir Lokma 

İzmir lokma uzun yıllara dayanan bir tatlı türü olsa da İzmir lokma zamanla halka şekli, yapılışı, 

kullanılan ürünler ve sunumu ile özel bir tatlı türüne dönüşmüştür. 
 

Geleneksel İzmir Lokma 
 

Ege bölgesinde normal bir tatlı türü olarak tüketildiği gibi daha çok özel günlerde çok kalabalık 

misafirlere hayra ikram edilen geleneksel bir tatlı türü olarak İzmir lokma ayrıca bir özellik 

kazanmıştır. 
 

İzmir Lokma Hizmeti 
 

Ölüm, doğum, nişan, kına, nikah, sünnet gibi özel günlerde ya da yeni iş yeri açar iken veya hayrına 

yurttaşlar İzmir lokma yaptırır evinin önün de, sokağında, cami de okulda, iş yerinde sayıları onları, 

yüzleri aşan misafirlerine ikram eder. 
 

Böylesi biz organizasyonu da İzmir lokmacı firmaları yapar. Dolayısı ile İzmir lokma döktürme 

hizmetini bu firmalardan alır. 
 

İzmir Lokma Firması 
 

Biz Kayahan lokma olarak İzmir lokma firmasıyız. Uzun yıllardır, 2000’li yıllardan günümüze İzmir 

lokma firması olarak hizmet veriyoruz. 
 

Kayahan İzmir lokma, Kayahan Ustanın ekibi, yüksek teknik donanımlı seyyar araçları ile Ege bölgesi 

İzmir ili ve çevre illerde hayra İzmir lokma yapımı, ikram servisi hizmetini profesyonel olarak 

yapmaktadır. 
 

Kayahan İzmir Lokma Hizmet Kalitesi 
 

Biz İzmir lokma hizmetinde Kayahan lokma olarak kalite oluşturduk. 
 

Bu hizmette kalite İzmir lokma yapımında kullanılan ürünlerden, lokma yapımı, şerbeti, kıvamı ve 

sunumuna hatta sonrası çevre temizliğine kadar baştan sona hizmet sürecinin profesyonel 

yapılmasıdır. 
 

Leziz, kaliteli İzmir lokma yapımı ve ikramı hizmetine dair bilgiler. 

Kayahan İzmir lokma Farkı 

1. Biz, leziz İzmir lokmalar yaparız. Tadı damağınızda 

kalır. Kayahan lokma sağlıklı lokma yapar. 

2. Servisimizde profesyoneldir. 
 

3. İsterseniz Mevlit eşliğinde lokma sunumunu yaparız. 
 

4. Kayahan İzmir lokma hayrınıza misafirlerinize İzmir lokma hizmetini baştan sona kadar kendi 
uzman 

5. İzmir lokmacı personeli ile yapar. 
 

6. Biz resmi lokma firmasıyız. Hizmetimiz karşılığı yaptığınız ödemeyi faturalandırırız. 
 



7. Lokma hizmeti sonrası çevre temizliği yaparak çevre ve doğal hayata katkı sunuyoruz. Atıkları 

geri dönüşüme gönderiyoruz. 
 

İzmir Lokma İletişim 

Kayahan lokma firmasının mobil telefonları yedi gün yirmi dört açıktır. Size mutlaka cevap 
veriyoruz. İzmir lokmaya dair istediğinizi sorabilirsiniz. İzmir lokma teklifi alabilirsiniz. 
Sitemizden de İzmir lokmacı sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yine İzmir lokma telefon 
bilgilerimizde iletişim sayfamızda ayrıca var. 

 

Erkan Mobil : 0507 426 59 11 
 

Ayhan Mobil : 0533 057 58 04 
 

Adres : Şehitler Mahallesi 52/35 Sokak No : 27 D : 2 Karabağlar/İzmir 
 

Mail : info@kayahanizmirlokma.com 
 

Site : www.kayahanizmirlokma.com 
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