
İzmir Lokma 
 

İzmir lokma tatlısı İzmir’in simgesi yiyeceklerden birisidir. Her ne kadar lokma geçmişi çok 

eskilere dayanan bir yiyecek olsa da günümüzde İzmir’de farklı bir yaşam şekli 

oluşturmuştur. Eski zamanlarda lokma yapılıp etrafa dağıtıldığı bilinmektedir. Bu topraklara 

özgü bir paylaşımın simgesidir. Hem manevi yönü olan hem de maddi yönü olan bir 

yiyecektir. Manevi yönü insanların birbirine ikram etmesi ve karşılığında bir dua 

beklemesidir. Maddi yönü lokmanın lezzetinde yatmaktadır. 

Artık evlerde pek yapılmayan bu tatlı İzmir lokmacı denilen sadece bu işle uğraşan insanlar 

tarafından yapılmaktadır. İzmir lokma tatlısının yapımı hiç te göründüğü kadar kolay bir tatlı 

değildir. Birçok püf noktası barındıran, dikkatli olunmazsa büyük hayal kırıklığı ile 

sonuçlanabilen bir yiyecektir. İlk püf noktası hamurun kıvamını tutturabilmektir. Bunu da 

ancak hamur işlerine yıllarını vermiş olan ustalar sağlayabilir. İyi bir usta hangi hamurun nasıl 

bir sonuç vereceğini daha pişmeden bilen kişidir. 

Lokmanın kıvamı burada yazı ile anlatılması oldukça güç bir olaydır. Hangi lokma çeşidi 

yapacağınız da kıvama göre değişiklik gösterir. Eğer saray lokma yapacak iseniz kıvam biraz 

daha sulu olmalıdır. İzmir lokma tatlısı yapmayı düşünüyorsanız, hamur yağa girdiğinde 

şeklini alması için biraz daha katı bir kıvam yakalamanız lazımdır. Dediğimiz gibi burada 

yazarak anlattığımızda hamurdan hiç anlamayan kişiler için bu bir anlam ifade etmeyecektir. 

Ama bir pastacı ya da tatlıcı ne demek istediğimizi çok iyi anlamaktadır. 

 

 

 



İzmir Lokma Firması 
 

Eski zamanlarda her mahallede lokma yapımını bilen kişiler mutlaka bulunurdu. Her hangi bir 

nedenden dolayı insanların lokma döktürmek istemeleri halinde bu kişilerden yardım alırlardı. 

Bu kişiler küçük bir ücret alarak ya da almadan lokma dökümünün yapılmasını sağlarlardı. 

Günümüzde ise bu insanların yerlerini İzmir lokmacı denilen İzmir lokma firmaları almıştır. 

Eskiye göre daha profesyonel, daha seri üretimler bu insanlar sayesinde olmaktadır.  

Bu insanların sayısının hızla artması ile birlikte yiyecek içecek sektöründen ayrı bir lokma 

sektörü de oluşmaya başlamıştır. Modern teknoloji ürünleri ile lokma üretimi daha da 

kolaylaşmıştır. Buda birçok kişinin İzmir lokma firması kurmasını sağlamıştır. Yeni 

firmaların sektöre girişi de rekabeti oldukça kızıştırmaktadır. Rekabetin artışı fiyatlara 

yansımakta buda daha fazla lokma dökümünü sağlamaktadır. 

 

 

 

Ucuz Lokma Dağıtan Firmalar Sorunu 

 

Ucuz lokma dağıtımının neden sorun olduğunu düşünenleriniz çıkacaktır. Bir şey ucuz ise bu 

bir vatandaşı neden rahatsız etsin. Bunun sebebi esasında ucuz kelimesinin genel anlamında 

yatmaktadır. Bir mal neden ucuz olur bu soruyu sormakla başlayalım. Bir malın ucuz 

olabilmesi demek ya o malda kullanılan hammaddenin daha ucuz olanı kullanılmıştır. Ya da 

yapımı esnasında kullanılan işçilik daha ucuza gelmiştir. Her iki halde de aynı mal veya 

hizmet alımından söz etmek mümkün değildir. 



Ucuz lokma dağıttığını iddia eden firmaların yaptıkları işe bakıldığında neden ucuz oldukları 

daha iyi anlaşılır. Bu firmalar tatlılarında çoğu zaman ucuz olsun diye kalitesi düşük ürünler 

kullanırlar. Özellikle glukoz şurubu ya da yapa tatlandırıcı kullanımının bu firmalarda 

sıradanlaşması tesadüf değildir. Bir diğer işi ucuzlatma yöntemi ise verilen hizmetin eksik 

olmasında yatmaktadır. Hem işçilik, hem zaman hem de malzemeden kısarak rahatlıkla ucuz 

lokma dağıttıklarını söylemektedirler. 

Bizim size önerimiz ise bu işe yıllarını vermiş güvenli ve dürüst esnaflardan sağlıklı ve 

lezzetli lokma döktürmenizdir. Son derece ekonomik fiyatlarla İzmir lokma dökümü yapan bu 

insanlardan tam bir hizmet almanız söz konusudur. Artık ucuz lokma ile ekonomik lokma 

arasındaki farkı daha iyi anlamışsınızdır.  

 

 

 

İzmir Lokma Dökümü 

 

İzmir’de yaşayan insanlar için İzmir lokma dökümü hem maddi hem de manevi anlamı olan bir 

kelimedir. Maddi anlamı şudur ki bir yerlerde hayır sahibinin birisi lokma dağıtımı yaptırmaktadır. 

Manevi anlamı ise bu lokmadan yemek gerekir ve sonrasında bir dua etmelidir. İzmir dışından bir 

arkadaşınız geldiğinde gel şurada lokma dökülüyor gidelim dediğinizde arkadaşınızın kafasında oluşan 

düşünce lokmaların sokağa ya da çöpe döküldüğü olabilir. Fakat İzmir’de yaşayanların çok iyi bildiği 

gibi İzmir lokma dökümü denildiğinde akla hayır sahibi bir insanın halka bedavaya lokma dağıtması 

anlaşılmaktadır. 

Lokma dökümü artık son derece kolay ve pratik bir şekilde yapılmaktadır. Bundan on yıl öncesinde 

lokma kazan ve tezgahların lokma yapılacak yere taşınması, burada hamurun karılması, dev 



kazanlarda pişirilmesi oldukça eziyetli ve zaman alan bir işlemdi. Mobil lokma araçlarının dizayn 

edilmesi ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmıştır. Şimdi lokma firması aracını lokma dağıtımının 

yapılacağı yere park ederek çok kısa süre içerisinde lokma dağıtımını gerçekleştirmektedir. Üstelik 

eskiye nazaran çok dağa sağlıklı ve temiz bir üretim gerçekleşmektedir. 

 

 

 

İzmir Lokma Fiyatı 

 

Lokma tatlısının son kullanıcıya İzmir’de doğrudan satışının olmadığını ifade etmiştik. İzmir 

lokma fiyatı da bu son kullanıcıya verilen bir ücret değildir. Lokma fiyatı hayır sahibine 

verilen rakamdır. Burada hayır sahibi bir çeşit toptancı sayılabilir. İşte lokma fiyatı da bu 

kişileri yakından ilgilendirmektedir. Hayır sahibi lokma döktürmek için bir çok neden sahip 

olabilir. Yeni bir işe başlayacaktır insanların hayır duası ile yola çıkmak isteyebilir. Bir 

düğünü vardır çocuklarının mutluluğu için lokma döktürebilir. 

Neden ne olursa olsun lokma fiyatının belirlenmesinde bir etkeni yoktur. İzmir lokma fiyatı 

dağıtılacak lokma kişi sayısına göre belirlenir. Lokma adedi demiyoruz dikkat edin. Lokma 

tabakları sayısına göre bir maliyet ve fiyat belirlenmektedir. Bu da esasında kullanılan 

malzeme ve işçiliğin hesaplanıp tabaklara bölünmesi ile ortaya çıkan bir rakamdır. 

Lokma fiyatı bunun haricinde şehir merkezine olan uzaklık ile artmaktadır. Bunun da nedeni 

yol için kullanılan yakıt parasının artmasıdır. Buna da lokmacılar şöyle bir çözüm 

geliştirmişlerdir. Uzak yerlerden lokma isteyen vatandaşlardan dökülecek lokma sayısının 

arttırılmasını böylece aracın yakıt giderinin karşılanması sayesinde kendileri de kar 

edebilmektedirler. 



İzmir lokma tatlısı hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi okumanızı öneririz. İzmir 

lokmacı hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza ise mutlaka bu sayfayı ziyaret 

etmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece İzmir lokmacı telefonu elde 

etmek ise amacınız bu sayfadan bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

https://www.izmirlokma.org/
https://www.izmirlokma.org/izmir-lokmaci
https://www.izmirlokma.org/izmir-lokmaci
https://www.izmirlokma.org/iletisim

