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Dovec Construction was founded by Muharrem Dovec in 1989 where he had entered to the industry 
with quality, accuracy and consistent construction policy. Döveç Group adopts quality construction 
and customer satisfaction based service concept not only in construction but also in all corporate 
areas including sales and service processes. It has developed itself in special departments where 
their strong marketing skills made them become a sought construction company in North Cyprus. 
Since the day Dovec was founded, our company has continued its route by meeting expectations in 
every product and services without compromising quality and safety. Dövec construction appeals 
to all domestic and foreign customers. By constructing buildings with high quality, creative and 
aesthetic appearance, we offer a wide portfolio of projects to suit every need and investment 
purpose. We are developing our international operation field day by day by acting sincerely, 
transparently and steadily in our entire communication network by playing an active role by 
completing huge projects and in the development of our country. Having guided the construction 
sector in Northern Cyprus, Dövec Construction has created different designs with trends and 
technological solutions from environmentally sensitive, aesthetic and functional point of view. By 
continuing its activities in compliance with laws and standards, it has achieved 30 years of 
infrastructure and trust in the whole island. We offer a high standard of service for our customers to 
serve all needs and to make life even more livable for them. We have used our founders' knowledge 
and experience to increase our construction and project number day by day to provide best services 
to our customers.

ABOUT US

HAKKIMIZDA
Döveç inşaat 1989 yılında Muharrem Döveç tarafından kurulmuş olup, kalite, doğruluk ve istikrarlı 
inşaat politikasıyla sektöre giriş yapmıştır. Döveç Grup, kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı hizmet 
anlayışını benimserken sadece inşaatta değil,satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün 
kurumsal alanlarda faaliyet göstermektedir. Özel departman çalışmaları ile kendini geliştirip güçlü 
pazarlama ağı sayesinde inşaat sektörünün aranılan firması konumuna gelmiştir. Firmamız 
kurulduğu günden bu yana tüm ürün ve hizmet içeriklerinde, kalite ve güvenden ödün vermeden, 
her seferinde beklentileri karşılayarak yoluna devam etmiştir. Döveç inşaat yerli ve yabancı tüm 
müşteri kitlelerine hitap ediyor. Kaliteli, yaratıcı ve estetik görünüşe sahip yapılar inşa ederek, her 
isteğe ve yatırım amacına uygun projelerle müşterilerimize geniş bir portföy sunuyoruz. Birçok farklı 
sektörde verilen hizmetlerle, başarıyla tamamlanmış dev projelerle ve ülkemizin kalkınmasında 
etkin rol oynayarak tüm iletişim ağımızda müşterilerimize samimi, şeffaf ve istikrarlı davranarak 
uluslarası operasyon alanımızı gün geçtikçe geliştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektörüne yön 
veren Döveç İnşaat, çevreye duyarlı,estetik ve fonksiyonel açıdan trend ve teknolojik çözümlerle 
farklı tasarımlar oluşturmuştur. Faaliyetlerini yasalara ve standartlara uygun olarak sürdürerek tüm 
adada 30 yıllık altyapı ve güveni sağlamayı başarmıştır. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik 
hizmet sunumu ve onlar için hayatı daha da yaşanabilir kılmak için insanımıza standardı yüksek 
mekanlar sunmaktayız. Yılların tecrübesine sahip olan kurucularımızın bilgi ve birikimlerini kullanıp 
geliştirerek, her geçen gün inşaat ve proje sayımızı artırıp müşterilerimize hizmet sunmayı 
planlamaktayız.

30 yıldır inşa ettiğimiz güvenle

GELECEĞİNİZ EMİN ELLERDE

30 YEAR RELIABILITY

Your future �s under r�ght hands w�th the

  www.alfamcyprus.com  | 3



2  |  www.alfamcyprus.com

Dovec Construction was founded by Muharrem Dovec in 1989 where he had entered to the industry 
with quality, accuracy and consistent construction policy. Döveç Group adopts quality construction 
and customer satisfaction based service concept not only in construction but also in all corporate 
areas including sales and service processes. It has developed itself in special departments where 
their strong marketing skills made them become a sought construction company in North Cyprus. 
Since the day Dovec was founded, our company has continued its route by meeting expectations in 
every product and services without compromising quality and safety. Dövec construction appeals 
to all domestic and foreign customers. By constructing buildings with high quality, creative and 
aesthetic appearance, we offer a wide portfolio of projects to suit every need and investment 
purpose. We are developing our international operation field day by day by acting sincerely, 
transparently and steadily in our entire communication network by playing an active role by 
completing huge projects and in the development of our country. Having guided the construction 
sector in Northern Cyprus, Dövec Construction has created different designs with trends and 
technological solutions from environmentally sensitive, aesthetic and functional point of view. By 
continuing its activities in compliance with laws and standards, it has achieved 30 years of 
infrastructure and trust in the whole island. We offer a high standard of service for our customers to 
serve all needs and to make life even more livable for them. We have used our founders' knowledge 
and experience to increase our construction and project number day by day to provide best services 
to our customers.

ABOUT US

HAKKIMIZDA
Döveç inşaat 1989 yılında Muharrem Döveç tarafından kurulmuş olup, kalite, doğruluk ve istikrarlı 
inşaat politikasıyla sektöre giriş yapmıştır. Döveç Grup, kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı hizmet 
anlayışını benimserken sadece inşaatta değil,satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün 
kurumsal alanlarda faaliyet göstermektedir. Özel departman çalışmaları ile kendini geliştirip güçlü 
pazarlama ağı sayesinde inşaat sektörünün aranılan firması konumuna gelmiştir. Firmamız 
kurulduğu günden bu yana tüm ürün ve hizmet içeriklerinde, kalite ve güvenden ödün vermeden, 
her seferinde beklentileri karşılayarak yoluna devam etmiştir. Döveç inşaat yerli ve yabancı tüm 
müşteri kitlelerine hitap ediyor. Kaliteli, yaratıcı ve estetik görünüşe sahip yapılar inşa ederek, her 
isteğe ve yatırım amacına uygun projelerle müşterilerimize geniş bir portföy sunuyoruz. Birçok farklı 
sektörde verilen hizmetlerle, başarıyla tamamlanmış dev projelerle ve ülkemizin kalkınmasında 
etkin rol oynayarak tüm iletişim ağımızda müşterilerimize samimi, şeffaf ve istikrarlı davranarak 
uluslarası operasyon alanımızı gün geçtikçe geliştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektörüne yön 
veren Döveç İnşaat, çevreye duyarlı,estetik ve fonksiyonel açıdan trend ve teknolojik çözümlerle 
farklı tasarımlar oluşturmuştur. Faaliyetlerini yasalara ve standartlara uygun olarak sürdürerek tüm 
adada 30 yıllık altyapı ve güveni sağlamayı başarmıştır. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik 
hizmet sunumu ve onlar için hayatı daha da yaşanabilir kılmak için insanımıza standardı yüksek 
mekanlar sunmaktayız. Yılların tecrübesine sahip olan kurucularımızın bilgi ve birikimlerini kullanıp 
geliştirerek, her geçen gün inşaat ve proje sayımızı artırıp müşterilerimize hizmet sunmayı 
planlamaktayız.

30 yıldır inşa ettiğimiz güvenle

GELECEĞİNİZ EMİN ELLERDE

30 YEAR RELIABILITY

Your future �s under r�ght hands w�th the

  www.alfamcyprus.com  | 3



GELECEĞİNİZE İLK ADIM

4  |  www.alfamcyprus.com

Bir Döveç Construc�on Şirke� olan 
Alfam Öğrenci Yurdu;
Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü 
içinde dersliklere en yakın konumdadır. 
Öğrenci odaklı hizmet anlayışı ile 35 
d ö n ü m l ü k  b i r  a l a n d a  h i z m e t 
vermektedir. 1995 yılında faaliyete 
geçen Alfam, 6 ayrı binada yaşam 
alanları sunmaktadır. 913 öğrenci 
kapasitesine sahip Alfam Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin ilk özel yurdudur. 

HAKKIMIZDA

We are Alfam Student Complex as Dovec 
Construc�on affialated company ,
Located within the  Eastern Mediterranean 
University campus & students needs 
oriented complex established over 35 acres 
of land and closest dormitary to the 
Departments.
Alfam come into opera�on in 1995 and it 
provide living space with 6 seperate 
buildings.
Alfam Complex have 913 student capacity as 
fi r s t  s t u d e n t  c o m p l e x  i n  E a s t e r n 
Mediterranean University.

ABOUT US
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Kapalı devre kamera sistemi ve 24 saat görev yapan 
güvenlik görevlileri ile korunmakta olan yurdumuzda 
ha�ada 2 kez oda temizliği, günlük ortak alan temizliği 
ve periyodik olarak çarşaf değişimi yapılmaktadır. 
Ayrıca Alfam Vista Öğrenci yurdu yangın alarm sistemi 
ile korunmakta olup yangına dayanıklı olarak inşa 
edilmiş�r. Aynı zamanda proje TDY2007 Deprem 
Yönetmeliği'nin öngördüğü tasarım ve analiz 
kurallarına uygun olarak yapılmış�r. 12 farklı oda 
seçeneği ile her bütçeye hitap eden Alfam Öğrenci 
Yurtları, 4 MB sınırsız ücretsiz internet sunmakta ve 
öğrenci lerden depozito talep etmemektedir. 
Bünyesinde fitness center, cafe, restaurant, kırtasiye 
gibi birçok sosyal tesis bulunduran Alfam Öğrenci 
Yurtları sürekli yenilenen yapısı, güleryüzlü personeli ve 
20 yıllık tecrübesi ile hizme�nizdedir.

Our Dormitory is protected by CCTV in all its buildings 
and corridors as well as 24 hour a�endance of Secuirty 
members. All our rooms are cleaned by our cleaning 
staff twice a week, the common areas daily and the bed 
linen changed every week. Addi�onally, Alfam Vista 
Dormitory is protected by fire alarm system and has 
been constructed as a fire proof building. Besides, the 
project is appropriate to the design and analysis 
regula�ons maintained by TDY2007 Earthquake 
Regula�ons. With its 12 different types of rooms, Alfam 
Dormitories offers a choice for all types of budgets and 
needs. All our students enjoy the benefit of 4 MB 
unlimited and free internet and no deposit. Alfam 
Dormitories also includes Fitness Center, Cafe,  
Restaurant, Sta�onerer in its capacity. Alfam 
Dormitories with its friendly personel has been 
providing a service for students with 20 years 
experience always con�nuing to strive for the best.
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 Alfam Vısta:
Alfam Vista şık tasarımı, konumu, sosyal imkanları 
ve oda özellikleri ile ön plana çıkıyor. Her odada 
balkon, ocak, aspiratör, ke�le, mikrodalga �rın ve 
32” Full HD Led TV gibi bir çok özelliğe sahip�r.

Alfam Vısta: 
All the rooms of Alfam Vista which will open in 
September will include a balcony, cooker, 
aspirator, ke�le, microwave oven and 32” Full HD 
TV. Alfam Vista is coming forth with its unique and 
stylish design, loca�on, social facili�es and room 
specifica�ons.

Alfam Vısta
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ALFAM VISTA
ÇİFT KİŞİLİK ODA - double room 

Aspiratör - Aspirator

Balkon - Balcony

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Mikrodalga - Microwave

Ocak - Stove

Odalar - Rooms

a-b-c - blok
Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Odalar - Rooms
TEK KİŞİLİK ODA - sıngle room 

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

  www.alfamcyprus.com  | 1110  |  www.alfamcyprus.com

C - BLOK

ALFAM VISTA

ALFAM VISTA
A-BLOK DOUBLE ROOM

B-BLOK SINGLE ROOM

C-BLOK SINGLE ROOM



ALFAM VISTA
ÇİFT KİŞİLİK ODA - double room 

Aspiratör - Aspirator

Balkon - Balcony

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Mikrodalga - Microwave

Ocak - Stove

Odalar - Rooms

a-b-c - blok
Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Odalar - Rooms
TEK KİŞİLİK ODA - sıngle room 

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

  www.alfamcyprus.com  | 1110  |  www.alfamcyprus.com

C - BLOK

ALFAM VISTA

ALFAM VISTA
A-BLOK DOUBLE ROOM

B-BLOK SINGLE ROOM

C-BLOK SINGLE ROOM



ÇİFT KİŞİLİK SUIT ODA 
double suıt room

Buzdolabı - Fridge

Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe

Günlük Ortak Alan Temizliği - Daily Common Area Cleaning

Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Buzdolabı - Fridge
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Duş & Tuvalet - Shower & WC
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Ha�alık Temizlik - Weakly Cleaning 

Klima - Air Conditioning

Küçük Mu�ak - Kitchen Unit

Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless

Ocak - Stove

Sofa 

Odalar - Rooms

BUNGALOV ÇİFT KİŞİLİK ODA 
bungalov double room

A - BLOK

TEK KİŞİLİK SUIT ODA
sıngle suıt room 
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Klima - Air Conditioning
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Ücretsiz İnternet - Free Wireless

C - BLOK
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BUNGALOV ÇİFT KİŞİLİK ODA 
bungalov double room

A - BLOK

TEK KİŞİLİK SUIT ODA
sıngle suıt room 
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Çalışma Masası  - Desk

Duş & Tuvalet - Shower & WC

Gardrop - Wardrobe
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Klima - Air Conditioning
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Led TV - Led TV

Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System

Ücretsiz İnternet - Free Wireless
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Merkezi Uydu Sistemi - Central Sattalite System
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Odalar - Rooms
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C-BLOK DOUBLE SUIT ROOM

BUNGALOV DOUBLE ROOM

C-BLOK DOUBLE ROOM

A-BLOK SUIT
B-BLOK SINGLE ROOM



Magusa
Gazi

Famagusta
-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�’nin 35,000 nüfuslu 2. en büyük ken� ve tarih, kültür – sanat ve 
eği�m merkezi olan Gazimağusa şehri Asur, Grek, Pers, Roma, Bizans, Luzinyen, Venedik 
medeniyetlerinin izlerini taşıyan surlar ile çevrilidir. Tarihe ilgi duyanlar kale içini gezip 
Osmanlıların bir Venedik ken� olan Gazimağusa’yı nasıl kuşa�kları hakkında bilgi 
edinebilirler. şehir merkezinde ve çevresinde bulunan kafeler, restoranlar, publar ve 
alışveriş merkezleri yoğun öğrenci akınına uğrayan yerlerdir. Bu bölgeyi aynı zamanda 
adanın en güzel sahil şeridi de süslemektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, 
Gazimağusa şehir merkezine 3km. uzaklıktadır. Bu, Üniversite’nin kent merkezine yürüyüş 
mesafesi yakınlığında olması ve Üniversite ile şehrin bir bütün oluşturduğu anlamına 
gelmektedir.

Gazimağusa (Famagusta) is the second largest city in the Turkish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC). It is a town rich in history and culture and bears the marks of civiliza�ons 
such as the Assyrians, Greeks, Persians, Romans, Byzan�nes, Lusignans, Vene�ans, and 
O�omans. Those interested in history will enjoy visi�ng the walled town of Famagusta and 
hearing about the O�oman siege of the then Vene�an city. The town offers a wide selec�on 
of shops, restaurants, pubs and cafes visited by a large student popula�on; The EMU 
campus is only 3 km. from the town center, and this means the university is within walking 
distance of the town.
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DAÜEMU
Neden Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tek Devlet Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�’nin (KKTC) tek devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DaÜ), 1979 
yılında eği�me haya�na başlamış olup tüm programları TC YÖK tara�ndan onaylanmış�r. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde 106 farklı ülkeden 20,000 öğrencisi ve 35 farklı ülkeden 1,100'ün üzerinde öğre�m elemanı 
ile çok kültürlü ortamda eği�m verilmektedir.
DAÜ, 3000 dönüm arazinin üzerine yayılmış eği�m binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları 
ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan bir kampüs üniversitesidir.
DAÜ’de 11 Fakülte ve 5 Yüksek Okulda toplam, 95 ön lisans ve lisans, 77 yüksek lisans ve doktora programı 
bulunmaktadır.

Dünya’nın En İyi Üniversiteleri Arasındadır
DaÜ, 2014 Webometrics Dünya Sıralamasına göre dünya’daki 25,000’e yakın üniversite arasında yapılan 
sıralamada dünyanın en iyi ilk %5 üniversitesi arasında, Avrupa Birliği Ülkeleri’ndeki Üniversiteler arasında 
440. sırada yer almış�r. Ayrıca URAP tara�ndan açıklanan 2014 yılı değerlendirme sonuçları doğrultusunda 
DAÜ dünyanın en iyi ilk 2000 üniversitesi arasındadır.
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The Only State University
Having been providing higher educa�on in TRNC since 1979 with all programs accredited by the Turkish 
Higher Educa�on Council (YÖK), Eastern Mediterranean University is the only state university in TRNC. 
With the inaugura�on of the newly established Medicine Faculty during the 2012-2013 Academic Year, 
EMU has been offering quality educa�on through 100 undergraduate and school programs and 81 
postgraduate and doctoral degree programs provided by 11 facul�es, 5 schools and Foreign Languages 
and English Preparatory School.

Among the Best Universi�es of the World
Eastern Mediterranean University was ranked within the best 5% universi�es among 25,000 world 
universi�es in 2014 Webometrics Rankings of World Universi�es . The university was also ranked 440th 
among 5,500 universi�es located within the EU countries. Addi�onally, in 2014 URAP evalua�ons, EMU 
took its well-deserved place within the best 2,000 universi�es of the world.
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kampüs

Döveç Fitness Centre Kampüs, Doğu Akdeniz Üniversite 
içinde Alfam Vista Yurdu al�nda 2017 yılında kurulmuştur. 
Modern ve geniş ekipman seçeneği, ih�yaçlara yönelik 
üyelik imkanları, hijyenik çalışma ortamı ve uzman eğitmen 
kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir.  Spinning – 
TRX – Aerobics ve Fitness salonu ile birlikte dilediğiniz 
alanda profesyonel eğitmenlerimizden destek alabilirsiniz. 
Farklı ders saatleri ve seçenekleri sayesinde tüm spor 
ak�v i te ler inden s i ze  uygun o lan  gün ler in i zde 
yararlanabilmeniz mümkün olacak�r. Ayrıca dilerseniz 
kişisel antrenör eşliğinde sizin belirleyeceğiniz çalışma 
saatlarinde antremanlarınızı yapabilir ve istediğiniz forma 
kısa ve hızlı bir süre içerisinde sahip olabilirsiniz. 

Dovec Fıtness Centre established in 2017 below Alfam Vısta 
Dormitory.
It con�nous to provides services with its modern and broad 
equipment op�ons besides need based membership 
opportuni�es, hygienic working environment and expert 
instructor .
You could take proffesional instructors help any�me in our 
Spinning - TRX - Aerobics and Fitness Center .You could take 
advantage from the different course &�me schedule from your 
conveniant �me.If you wish you can also chose your work-out 
�me and accompanied by a personal coach & you could easily 
get back into shape quickly.
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