
Yeni bir sezonun arifesinde... 

Değerli sualtı dostumuz, 

Gündelik hayatın sıkıntısından arınabileceğimiz en güzel kaçamak derinlerde geçirebileceğimiz 

bir kaç saatten ibaret değil mi? İş, aile, memleket meseleleri, sorunlar, çözümler derken tatil 

zamanı geldiğinde her birimiz yeni keşifler ve keyifli dalışlar yapabileceğimiz, mavinin kucağına 

kendimizi bırakabileceğimiz yerler bakınıyoruz. Bodrum bu alternatifler arasından hem sualtı 

zenginliği, hem diğer turistik aktivitelerin çeşitliliği ve kaliteli otellerin varlığı ile ön plana 

çıkmaktadır.  

Dalış merkezimizde 2018 sezonunda siz sualtı dostlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için bir 

takım yenilikler yaptık. Bu haber bülteninde size bunlardan bahsedeceğiz. Ülkemizin turizm 

pozisyonundaki beklenmedik gelişmeler, bizlerin iç piyasaya yönelik ürünlerimizi yenileyerek ve 

düzenleyerek çok daha iyi ve kaliteli hizmet çeşitliliği geliştirmemize vesile oldu. Önümüzdeki 

sezon Happy Bubbles olarak sizlere bambaşka bir boyutta hizmetler ve kampanyalar sunuyor 

olacağız.  

2018 dalış sezonumuz 23 Nisan’dan itibaren başlıyor! Gecikmeden yerinizi ayırtınız… :) 

HAKKIMIZDA 

Yılların tecrübesi mükemmeliği 

getiriyor. Happy Bubbles Dalış 

Merkezi 90lı yılların başında 

kurulmuştur. Bu tecrübe, 2013’ten 

beri  yepyeni bir ekiple tazelenmiş, 

bünyesine tecrübeli ve donanımlı 

eğitmenler ve dalış profesyonelleri 

katmıştır. Dalış merkezimiz ve 

teknemiz Gümbet bölgesinde yer 

almaktadır.  

EKİBİMİZ 

Yener & Oktay onlarca yıllık dalış 

tecrübesine sahiptirler. Güvenlik ve 

kalite dalış işinin en önemli 

özellikleridir. Happy Bubbles ekibi 

bu özellikleri eğlenceli ve dostane 

bir atmosfer içinde harmanlamayı 

başarmıştır. Eğitmenlerimiz SSI, 

PADI ve CMAS kurslarını vermeye 

yetkindirler. Tüm dalış liderleri SSI, 

PADI ya da CMAS sertifikalıdır ve 

her biri grup idaresi ve güvenliği 

konularında ustadır.  

2018 Sezonu Haber Bülteni 

10 Şubat 2018 

 



Sizler için hazırladıklarımız... 
Yepyeni bir günlük program! 

Dalışı ne kadar seviyor olsak da, Bodrum gibi 

efsane bir tatil beldesinde tüm günümüzü bir 

teknede hapsolmuş şekilde geçirmekten 

hoşlanmıyoruz. Dalmayan eşlikçilerimiz sık 

sık “hadi ne zaman dönüyoruz?” diye 

sormazlar mı? Hele ki deneme dalışı yapmak 

isteyenler yarım saatlik bir aktivite için tüm 

günlerini sabit bir koyda, kısıtlı bir alanda 

geçirmek istemiyorlar.  

Bu durumu değerlendirerek günlük pro-

gramımızı da yeniledik. Artık usta dalıcılar ve 

kursiyerler teknemize sabah en geç 08:30’da 

gelecekler ve teknemiz 09:00’da hareket 

edecek, 13:00 sularında limana geri dö-

necektir. Öğlen yemeğinizi istediğiniz yerde 

alabilirsiniz! Deneme dalışları ve 3. bir dalış 

daha yapmak isteyenler ise saat 15:00’de 

tekneye gelip 15:30’da hareket edecekler, 

dönüş saat 17:30 gibi olacaktır. Harika, değil 

mi? 

Çok çeşitli SSI Uzmanlık Kurslarımız! 

Başlangıç eğitimlerini tamamladıktan sonra 

tecrübe ve seviyelerini artırmak isteyen 

kursiyerlerimiz SSI dalış eğitim sisteminin 

zengin uzmanlık seçeneklerinden büyük bir 

kısmını dalış merkezimizin eğitim program-

ları portföyünde bulabilirler. 

SSI Mükemmel Yüzerlilik, SSI Derin Dalış, SSI 

Batık Dalışı, SSI Gece ve Kısıtlı Görüş Dalışı, 

SSI Arama ve Çıkartma, SSI EAN Nitrox, SSI 

Kuru Elbise, SSI Yön Bulma, SSI Sualtı Foto ve 

Video gibi pratik pro-

gramların yanında SSI 

Dalış Bilimi, SSI Ekipman 

Teknikleri ve SSI Marin 

Ekoloji başlıklı teorik 

uzmanlık kurslarımıza ya da SSI Stres ve Kur-

tarma ile SSI React Right İlk Yardım kurs-

larımıza da katılabilirsiniz.  

SSI Scuba Schools International dalış eğitim 

sistemi, dünyanın en çok tercih edilen ve 

Kabul gören, saygın ve ISO standartlarında 

çalışan bir şirkettir. Online eğitim sistemi 

dünyada benzersizdir. 

ONE NIGHT STAND DALIŞLAR! 

Giriş Seviyesi Eğitimler: 

SSI Open Water Diver 

Dalışlarınızı güvenli ve konforlu 

yapabilmenizin temelinde iyi bir 

eğitim almanız yatar. SSI Open Wa-

ter Diver kursu, başlangıç seviyesi 

için tasarlanmış dünyadaki en iyi  

kurslardan biridir.  

Online teorik eğitimler, sığ su beceri 

çalışmaları ve açık deniz dalışlarıyla 

tam ve kusursuz bir dalgıç olmanız 

için gereken herşey düşünülmüştür.  

Zaman kısıtı olanlar için 1.5 günlük 

kısa bir programımız da mevcuttur. 

Kayıt, kampanyalar ve diğer detaylar 

için lütfen bizimle iletişim kurunuz. 

info@happybubbles.com 

0 532 597 7386 

Bodrum, dalışları olduğu kadar mavi turlarıyla da 
meşhur bir tatil beldesidir. Biz bu iki muhteşem 

aktiviteyi bir araya getirdik. Tek gece konaklamalı dalış 
programımız “One Night Stand” dalışlarla uzak 

mesafeleri nedeniyle her zaman gidemediğimiz nefis 
dalış noktalarına dalma imkanımız oluyor.  

Tam pansiyon tekne konaklaması üst güvertemizde, yıldızların altında ve uyku tu-

lumlarınızda oluyor. Sıcak aylarda ince bir pike bile yeterli! Açık büfe kahvaltı ve 

kaptanımızın marifetli elleriyle yaptığı öğlen yemeklerimizin yanında mangal profesörü 

sevgili dalgıcımız Harun da akşam sizlere leziz ızgaralar sunuyor. Elbette böyle güzel bir 

geceyi küçük kaçamaklarla süslemek mümkün! Yanınızda her türlü içeceklerinizi getire-

bilirsiniz…  

Orak adası bölgesinde duvar ve resif, 2 dalış noktası, Pabuç burnunda bir gece dalışının 

ardından ertesi gün Karaada’nın güney ucundaki saklı resif ve hava/akıntı koşullarının 

uygun olması halinde Yassıkaya ya da 40 Kafalar duvarına 5 dalış planlıyoruz.  

(Bizden duymuş olmayın ama bu sene belki 2 gece 3 günlük yeni bir program da den-

eyeceğiz…)  

En çok 15 dalıcı ve toplamda 20 kişinin katılabileceği bu özel organizasyon için bizleri 

arayın. Haftasonları kısıtlı, kaçırmadan yerinizi ayırtın. 

Foto: Alp Baranok 



Eğitim Kampanyalarımız 

http://happybubbles.com 

Dalış merkezi olarak kendimizi doğru 

ifade etmenin önemini biliyoruz.  

Bu sebeple web sitemizin içeriğini 

oldukça zengin ve rahat erişelebilir 

şekilde düzenledik.  

Günlük dalışlardan eğitimlere, 

iletişim bilgilerinden teknemizin 

özelliklerine, malzeme temininden 

konaklama ve transfer himetlerimize 

kadar Bodrum ziyaretinizde ger-

eksinim duyabileceğiniz herşey de-

taylıca derledik ve sitemize koyduk.  

Hala eksik kalmış birşeyler varsa 

lütfen iletişim bölümündeki formu 

doldurarak bize gönderiniz. 

Sosyal medya hesaplarımızı da takip 

edin! 

HappyBubblesDive 

HappyBubblesDive 

Happy Bubbles Gümbet 

 

 

1 + 1 KURS Kampanyası 

Eşiniz, kardeşiniz ya da arkadaşınızla birlikte 

gelin ve istediğiniz kurslarımıza katılın. 2. 

Kursu yarı ücretle ödeyin.  

Örneğin: 

SSI Open Water Diver – 1200 TL + Kit 

2400 TL yerine kampanya dahilinde – 1200 

TL + 600 TL + 2x Kit ücreti alınır.  

SSI Open Water Diver – 1200 TL + Kit ve SSI 

Advanced Adventurer – 700 TL + Kit 

1900 TL yerine kampanya dahilinde – 1200 

TL + 350 TL + 2x Kit ücreti alınır.  

 

SSI 3ü 1 ARADA Kampanyası 

SSI Open Water Diver + SSI Mükemmel 

Yüzerlilik + SSI Nitrox %40 kurslarını birlikte 

alın, daha az ödeyin. 1200 TL + 300 TL + 300 

TL + Kitler yerine 1500 TL + Kitler. 

SSI 4 AL 3 ÖDE Kampanyası 

Herhangi 4 uzmanlık kurslarına katılın, 3 uz-

manlık kursu ücreti ödeyin. 900 TL + Kit Bun-

dle. 

SSI DALIŞ ACİLLERİ Kampanyası 

SSI Stress & Rescue kursuna katılın, SSI React 

Right ilk yardım kursunu ücretsiz verelim. 

700 TL + Kit Bundle. 

SSI HIZLI PAKET Kampanyası 

SSI Open Water Diver, SSI Advanced Adven-

turer + 4lü Kuru Uzmanlıklar ile Advanced 

Open Water olma yolunda hızlı hareket ede-

bilirsiniz! Epik fiyat: 3100 TL Yerine 2500 TL + 

Kitler! 

SSI XR PAKET Kampanyası 

SSI Extended Range Nitrox uzmanlık kursu ve 

bu kursun önşartı olan 2 ve tavsiyemiz olan 1 

uzmanlık kursunu birlikte alın, özel fiyat 

ödeyin. 1800 TL Yerine 1500 TL + Kitler! 

€ KURUNU 4 TL’YE SABİTLEDİK  

Bütün sezon boyunca tüm kurs ücretlerimiz 

€ fiyat listemiz üzerinden 1€ = 4TL kur 

sabitlemesiyle hesaplanacaktır. Kampanya-

larımızda hesaplanan esas kurs fiyatları da 

aynı prensiple belirlenmiştir. 

Kampanyalı ya da değil, tüm kurslarımızda 

dalış kayıt defteriniz ücretsiz olarak he-

diyemizdir.  

DIVE PRO Kampanyası 1 

SSI Dive Guide kursuna katılın, TSSF 3* Bel-

genizi de birlikte keselim.  

DIVE PRO Kampanyası 2 

SSI Dive Guide kursuna katılın, Science of 

Diving uzmanlık kursunu ücretsiz verelim. 

DiveMaster olun! 

DIVE PRO Kampanyası 3 

TSSF 3* Dalıcı kursuna katılın, gerekli alt uz-

manlık kurslarını ücretsiz olarak verelim. 

BAŞLA BİTİR KARİYER PAKETİ Kampanyası 

Dalış profesyoneli olmak hayalinizdi. Ama 

daha hiç bir eğitim almadınız. Sizi 

başlangıçtan itibaren sezon içerisinde 

DiveMaster’a kadar ilerletiyoruz! Üstelik %20 

indirimle!!!  

7260 TL + Kit ücretleri yerine sadece 5800 TL 

+ Kit ücretleri. (ya da 3x 2000 TL + Kit 

ücretleri) 

BİZDE FİKİR KALMADI Kampanyası 

Eğer sizin de aklınıza mantıklı, faydalı bir 

kampanya fikri gelirse arayın konuşalım. 

Neden olmasın? :)) 

Giriş seviyesinden, dalış profesyoneli eğitimlerine kadar çok çeşitli pro-

gramlardan sizlere çılgın kampanyalar hazırladık! 

Aradığınız herşeyi web 

sitemizde bulabilirsiniz 



Selkie 
Teknemizin ismi İskoç, İrlanda ve 

Faroe Adaları mitolojisinde bulunan 

“Selkie” isimli bir yaratıktan 

gelmektedir. Selkie’ler foklarla be-

raber denizde yaşarlar ancak karaya 

çıktıklarında insana dönüşürler. Ef-

sane, görünüşe bakılırsa Orkney ve 

Shetland bölgelerinde daha po-

pülerdir ve denizcileri kayalıklara 

çekmek için güzel sesleriyle karşı 

konulmaz şarkılar söyleyen bakire 

sirenler sembolizmasına benze-

mektedir.  

12 ay açık Flora Otel, 25 senedir kesintisiz hizmet vermektedir. Konforlu odaları, yüzme havuzu, 

plaja 50 m., Gümbet İskelesine 750 m. mesafesiyle dalış merkezimizin en güçlü değerlerinden. 

Otoparkı ve kolay toplu taşım ulaşımı ile Bodrum merkeze, otogara ve havaalanına kolay ulaşım 

sağlanır. Teknemiz Selkie’ye yürüyerek 5 dk.da ulaşabileceğiniz gibi, cüzi ücretli otopark imkanı 

da Gümbet İskelesi’nde bağlı teknemize erişimi kolaylaştırmaktadır. Dalış merkezimizin ofisi, 

malzeme deposu, teknik servisi, seminer ve eğitim salonu otelin içerisindedir. 

Club Flora Hotel—Bodrum’da Konforlu Konaklamanın Markası 

2014 Erdek yapımı 14.90 m. boyunda ve 5.70 m. eninde. 36 yolcu kapasiteli. Alt güverte tama-

men dalış operasyonlarına uygun olarak tasarlandı ve ayrıldı. Aynı anda 20 dalgıcı hazırlayıp 

dalışa gönderebiliyoruz! Üst güverte 70 m2. Yarısı gölgelik. Minderlerde yayılıp, geniş banklar-

da sohbet edebilir, pruvaya bakan bölümdeki özel oturma bankında seyir keyfini yaşayabilirsi-

niz. 280 hp dizel motoru, tüm seyir ve güvenlik donanımları, tertemiz ev tipi tuvaletleri ve deniz 

seviyesine alçaltılmış dalış platform ile ülkemizdeki en konforlu dalış teknelerinden birisidir.  

SELKIE—Muhteşem Dalış Teknemiz 

Teknemiz, Otelimiz, Ofisimiz 

HAPPY BUBBLES DALIŞ MERKEZİ 

Flora Hotel, Dayılar Sok. No.3 

Gümbet Bodrum 48400 

 

+90-532-597-7386 bodrum 

+90-532-314-7646 ankara 

 

happybubbles.com 


