




GURIS, which was founded as an unlimited company 

in 1958, has been one of Turkey’s leading contracting 

firms since then. GURIS, has been in service in countries 

like Turkey, Middle East, Near and Middle Asia, CIS and 

South Africa and has carried out turnkey projects in a wide

variety of areas namely in every area of the construction sector.

With around 20 associates and 5000 staff, GURIS was 

named “Guris Construction and Engineering INC.” on 27 

August 1973 and has been developing ever since.

Within this development period, GURIS, after the foundation 

of Parsan Machinery Components Industry CO. INC. in 

1968, GURIS Construction and Engineering CO. INC. in 

1973, GURIS Machinery and Erection CO. INC. in 1975, has 

gathered all under a holding roof. GURIS has become even 

more powerful after the foundation and participation within 

the holding of GURIS Export, Import and Marketing CO. 

INC. in 1984 and Asil Celik Industry and Trade CO. INC. 

in 2000.

GURIS gives form to nature without harming it by making 

use of all the advanced technology and innovations during 

all the stages of production, realizes projects by following 

the most productive and cleanest techniques to human kind 

and proves its quality of service and quality of products both 

on national and international platforms with its documentation 

of ISO 9001 Quality management systems, CE and Gost

Standards.

1958 yılında, kollektif şirket olarak kurulan GÜRİŞ, 

kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye`nin önde gelen taahhüt 

firmalarından biri olmayı sürdürmüştür. GÜRİŞ, Türkiye, 

Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, BDT ve Kuzey Afrika ülkelerinde 

faaliyet göstermiş ve çok geniş bir yelpazede, yani inşaat 

sektörünün hemen her alanında anahtar teslimi projeler

gerçekletirmiştir. 20`ye yakın iştirak ve 5000`i akın 

personele sahip GÜRİŞ, 27 Ağustos 1973 tarihinde “GÜRİŞ 

İnşaat ve Mühendislik A.Ş.” adını almış ve gelişimini  

sürdürerek günümüze ulaşmıştır.

GÜRİŞ, bu gelişim süreci içerisinde, 1968 yılında Parsan 

Makina Parçaları A.Ş., 1973 yılında GÜRİŞ İnşaat ve

Mühendislik A.Ş. ve 1975 yılında GÜRİŞ Makina ve Montaj 

Sanayi A.Ş.`nin de kurulması ile birlikte holding çatısı altında 

birleşmiştir. 1984 yılında GÜRİŞ İhracat İthalat ve Pazarla-

ma A.Ş. kurulup, 1994 yılında Omtaş A.Ş. ve 2000 yılında Asil

Çelik A.Ş.`nin de GÜRİŞ Holding bünyesine katılmasıyla 

gücünü daha fazla artırmıştır. 

GÜRİŞ`in her türlü teknolojik gelişimi ve yeniliği, üretiminin 

tüm alanlarına yansıtarak doğayı, doğaya zarar vermeden 

şekillendirip, insanlığın hizmetine en verimli ve temiz şekilde 

sunarak izlediği yöntemler, gerçekletirdiği projeler, almış 

olduğu ISO 9001 hizmet kalite belgesi, CE ve Gost kalite 

sertifikaları ile ürünlerinin kalitesi de Türkiye ve uluslararası 

platformlar da tescillenmiştir.

GÜRİŞ
Depo - İSTANBUL

GURIS 
Warehouse - ISTANBUL 01



02

MİSYONUMUZ 
Kaliteli ürünler ve müşterinin sorunlarına doğru ve hızlı çözüm yolları sunarak, satış sonrası 

hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, 

çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. 

Sektörümüz de en değerli unsurun zaman olduğunun bilincinde olan satış sonrası ekibimiz, 

sizlere en iyi hizmeti sunmak adına;  gerekli teknik altyapıyı, servis ve yedek parça ağını en 

mümkemmel seviyeye getirme azmindedir.

OUR MISSION
Our mission is to become a company that creates value for its customers and staff by becoming a 

customer’s first choice with our work ethic and reliability obtained with our aftersales service and to 

offer fast and correct solutions to customer problems and high quality products.

Our aftersales team, aware of the fact that within our sector, time is the most important factor, is 

determined to perfect the service and spare part net and the necessary technical substructure in 

order to serve in the best way possible.

HİZMET ALANLARIMIZ
• Köprü, baraj, otoyol ve tünel inşaatları 
•  Taş ocakları, mermer ocakları, 
• Yerüstü Maden İşletmeler
• Hazır Beton Firmaları
• Üst yapı inşaatları 

AREAS OF SERVICE
• Bridge, dam, motorway and tunnel constructions
• Stone and marble quarries
• Open cast mining
• Ready mixed concrete companies
• Superstructure constructions



03

YEDEK PARÇA 
Güriş olarak satışını yaptığımız ürünler ile ilgili olarak, 
makinenizin idamesini sağlayacak orjinal ve kaliteli 
tüm yedek parçaları stoklarda bulundurmaktayız.  
Müşterimiz den gelen her bir yedek parça talebi en hızlı 
şekilde değerlendirmekte, uygun fiyatlarla, zamanın da 
cevaplanmaktadır.  Stoklarımız periyodik olarak takviye 
edilmekte, eksilen stok yedek parçalarımız  ve özel 
siparişleriniz  bütün dünya nakliye ağı kullanıllarak en 
kısa sürede getirilmektedir. Sevkiyatlar daki gecikmeleri 
önleyecek her türlü tedbir konusun da uzman
personellerimiz tarafın dan alınmaktadır..

Yedek Parça Depolarımız 
Ana depo- İstanbul
Ostim depo- Ankara
Bu depolar dışın da yurt genelin de bayilerimiz kanalıyla 
hizmet verilmektedir.  

Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap 
verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin 
olarak sürdürmekte, tedarikçilerimiz ile birlikte ekip 
çalışması yaparak, makinenizin performansını artıracak, 
işletme maliyetlerini düşürecek, rakiplerinize karşı sizi 
güçlendirecek kaliteli yedek parçaları sizin kullanımınıza 
sunmaktayız.

SPARE PARTS
As Güriş for the machines we sell, we keep the original and 
high quality spare parts that are necessary to maintain 
your machines in stock.
 All and every spare part demand from our customers is 
considered in the fastest way possible and replied as soon 
as possible with reasonable prices.
Our stocks are periodically backed up, insufficient parts 
and special orders are fulfilled as soon as possible with the 
help of the worldwide courier net 
All precautions to prevent possible delay problems related 
to shipment are taken by our expert staff.

Our Spare Parts Warehouses
Main Warehouse- Istanbul
Ostim Warehouse - Ankara
Apart from these warehouse we serve through our
 nationwide branches.

We have been effectively carrying out on-going 
improvement activities in order to answer continuously 
changing customer expectations and supplying high 
quality spare parts by establishing effective teamwork with 
our suppliers so that your machines’ performance increase, 
your operating costs reduce, and you become stronger 
against your competitors. 
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SERVİS
Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir. 
Bunun için Güriş’ te servis bir arıza ile başlamaz. 
Servis koruyucu bakım ile başlar. Makine ömrü boyunca 
yapılacak, periyodik kontrol ve koruyucu bakımlar, arıza 
oluşmadan önce müdahele imkanı verdiği için ; arıza 
kaynaklı makinenin çalışmadığı süreleri minimize eder 
ve işletme maliyetlerinizi düşürür.
Beton santrallerinizin bakım- onarım işleri proje 
tasarımdan başlayarak, modernize etme, test üretimleri 
ve eğitimlere kadar varan süreçte iyi eğitimli teknik 
kadromuz ve ar-ge departmanımız tarafından başarı ile 
yapılmaktadır.
Güriş olarak beton santrallerinizin demontaj- montaj 
ve devreye alma, otomasyon sistemleri değişimi gibi 
konularda size hizmet vermekteyiz. 
Tamamı yurtdışı yada yurtiçin de eğitim almış
 uzman mühendis ve teknisyen kadromuz ile Furukawa 
Hidrolik kaya delici ve kırıcıları bakım, tamir ve revizyon 
işlemlerini Furukawa standartların da yapmaktayız.
Mekanik, Hidrolik, Pnömatik, elektirik, tahrik ve kontrol 
sistemlerinizde, bakım ve tamir ve test işlemleri servis 
atölyelerimiz de orjinal ve alternatif yedek parçalar ile 
garantili bir şekilde yapılmakta; makinalarınızın uzun 
yıllar hizmet vermesi sağlanmaktadır.
Satış sonrası hizmetler departmanı olarak, 
müşterilerimizin sadece zor anın da değil, her zaman 
yanın da olmayı hedeflemekteyiz. 7 gün / 24 saat 
firmanızın karşılaşacağı sorunlarda satış sonrası 
kadromuzu arayabilirsiniz. 

SERVICES
Customer Satisfaction is extremely important for us.
Therefore service at Güriş does not start with a 
malfunction.
Service starts with maintenance.
Since lifetime periodical checks and maintenance allow 
response before a problem occurs, time losses due to 
malfunction are minimized and operating costs are 
reduced.
The maintenance and repair of your concrete plants are 
carried out successfully by our R&D department and 
well-trained technical team within the process starting 
from project design, modernization, test productions and 
up to trainings.
As Güriş we serve in terms of your concrete plants’ 
disassembly – assembly and starting up, automatic 
control systems’ change.
Furukawa Hydraulic Drillers and Breakers’ maintenance, 
repair and overhauling processes are carried out within the 
Furukawa standards and with expert engineer and 
technical staff trained both nationally and/or internationally.
Mechanical, Hydraulic, Pneumatic, Electrical, Drive unit 
and Control systems’ maintenance, repair and testing 
procedures are carried out in our workshops in a guaranteed 
way with original and alternative spare parts and long 
years of proper operation of your machines is ensured.
As the aftersales service department, we aim not to help 
out our customers only in difficult times but to be with and 
support them at all times. You can call our aftersales team 
for problems your company faces 7 / 24.
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FURUKAWA 
HİDROLİK DELİCİ 
YEDEK PARÇALARI
FURUKAWA HYDRAULIC 
CRAWLER DRILL SPARE PARTS
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Drifter Yedek Parçaları
HD609, HD612, HD615, HD709, HD712 serisi 
Hidrolik Drifterler için orijinal ve kaliteli yedek 
parça

Delici Takım
Shank rod, Uzatma Rodu, Manşon ve Hertürlü 
kayaç yapısına uygun bit çeşitleri

Hidrolik pompa ve motorlar

Ana Hidrolik Pompalar

Yürüyüş Motorları

Hidrolik ve Solenoid Valfler

Kompresörler

Elektirik Parçaları

Filtreler

Drifter Spare Parts
Original and quality spare part of Hydraulic
Drifters for HD609, HD612, HD615, HD709, HD712 
series

Rock Tools
Shank rod, extension rod, sleeve and all sorts of 
bits suitable for each rock formation

Hydraulic pump and motors

Main Hydraulic Pumps

Drive Motor

Hydraulic and Solenoid Valves

Compressors

Electrical Componenets

Filters
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Furukawa F serisi ve HB G serisi Orijinal Yedek Parça

F serisi ve HB G serisi Kırıcı Uçları
Sivri, Yassı, Pramit, Blont ve aşındırıcı zeminler için Tungsten Karbidelı özel uçlar

Ön Burç, Dayama Yatağı, Dayama Ringi

Akümülatör

Boy Saplamaları

Ön Gövde, Burçlar ve Kama- Pim Takımı

Tamir Takımları

Vibrasyon Takozları ve Damperler

FURUKAWA 
HİDROLİK KIRICI 
YEDEK PARÇALARI
FURUKAWA HYDRAULIC 
BREAKER SPARE PARTS
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Furukawa F series and HB G series original spare parts

F series and HB G series Rods
Moil Point, Wedge, Pyramid, special rods for blont and abrasive formations with tungsten carbide bit

Front Cover, Thrust Bush, Thrust Ring

Accumulator

Through Bolts

Front Head, Rod Pin, Stop Pin and Front Head Pin

Seal Kits

Stopper and Dampers
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Tek Yatay Milli GM Serisi Mikser Yatak Malzemeleri

Çift Yatay Milli Sicoma MAO serisi Mikser Yatak Malzemeleri

Tek Yatay Milli GM Serisi Mikser Aşınma Plakaları

Planet Tip Sicoma MP serisi Mikser Aşınma Plakaları 

Çift Yatay Milli Sicoma MAO serisi Mikser Aşınma Plakaları

Elektrik Motorları

Redüktörler

Tek Yatay Milli GM Serisi Mikser Tahrik Grubu
Motor- Redüktörler, Pinyon Dişliler, Zincir Ve Zincir Dişliler

BETON SANTRALİ 
YEDEK PARÇALARI
CONCRETE BATCHING 
PLANT SPARE PARTS
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Single Shaft GM Series Mixer Sealing Parts

Twin Shaft Sicoma MAO series Mixer Sealing Parts

Single Shaft GM Series Mixer Wearing Plates

Planetary Type Sicoma MP serisi Mixer Wearing  Plates

Twin Shaft Sicoma MAO series Mixer Wearing Plates

Electric Motors

Gearboxes

Single Shaft GM Series Mixer Drive Unit
Motor-Gearbox, Sprocket, Chain and Chain Wheels
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Loadceller ve Askı Kolları

Otomatik Yağlama Üniteleri
Gres Pompası, Elektronik Kart, Pompa elemanı, Dağıtıcı ve Hortum ve Rekorları

Taşıcıycı Bant Malzemeleri
Taşıyıcı Rulo, Geri Dönüş Rulosu, Darbe Rulosu, İstikamet (Bekçi ) Rulosu ve Montaj kitleri

Tamburlar, Lastik Kaplı Tamburlar
Tambur Yatakları ve Rulmanları, Kayış ve Kasnaklar

Çavuş Dişli Bantlar, Düz Bantlar ve Bant Lastikleri

Pnömatik Malzemeler
Manyetik Pistonlar, Nonmanyetik Pistonlar ve Tamir Takımları

Solenoid Valfler ve Bobinleri
Şartlandırıcı ve Su ayırıcı Filtreler

Pnömatik Aktüatörlü Vanalar ve Aktüatörleri
Pnömatik Hortumlar, Otomatik rekorlar, Otomatik T’ ler, Çabuk Egzos, Sinter Bronz

Susturucu, Nipeller vb.
Solenoid Valfler ve Bobinleri
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Loadcells and Bolts

Automatic Lubrication Units
Grease Pump, Elektronic Card, Pump Element, Distributor, Hose and Fittings

Conveyor Band Components
Carrier Roller, Return Roller, Impact Roller, Direction Roller and Assembling Parts
Drive Drums and Tension Drums
Drive ends and Bearings of Drums, V-Belt and Pulleys
V-Cleat Bands, Bands and  Scraper Rubbers

Pneumatic Componenets
Magnetic Pistons, Nonmagnetic Pistons and Seal Kits
Solenoid Valves and Bobbins
Conditioner and Separator Filters
Pneumatic Actuator Valves and Actuators
Pneumatic Hoses, Automatic Joint, Automatic T, Quick Egzost, Air Muffler, Nipples etc.
Solenoid Valves and Bobbins
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Silo- Depolama ve Taşıma Ürünleri

Silo Filtreleri ve Kartuşları

Filtre Kartuşları

Emniyet Valfleri

Seviye Göstergeleri

Hava Jetleri

Kelebek Klapeler, Pnömatik Aktüatörler, Konum Switchleri, Manual Kollar

Elektrikli ve Pnömatik Vibratörler

Helezonlar

SİLO-DEPOLAMA ve 
TAŞIMA ÜRÜNLERİ
SILO-STORAGE and 
CONVEYING PARTS
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Silo-Storage and Conveying Units

Silotop Filters and Cartridges

Filter Cartridges

Pressure Relief Valve

Level Gauges

Air Jets

Butterfly Valves, Pneumatic Actuators, Limit 

Switches, Manual Handels

Electrical and Pneumatic Vibrators

Screw Conveyors
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GENEL MERKEZ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI

TEL : +90 (216) 305 05 57
FAX : +90 (216) 305 48 12 / +90 (216) 305 53 97
E-mail : yedekparca@gurispazarlama.com
E-mail  : servis@gurispazarlama.com
Web     : www.gurispazarlama.com

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI

TEL          : +90 (312) 354 65 97
FAX         : +90 (312) 354 65 98
E-mail     : yedekparca@gurispazarlama.com
E-mail     : servis@gurispazarlama.com
Web        : www.gurispazarlama.com

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI

TEL        : +90 (322) 458 62 31
FAX       : +90 (322) 454 65 88
E-mail  : yedekparca@gurispazarlama.com
E-mail  : servis@gurispazarlama.com
Web     : www.gurispazarlama.com

HEADOFFICE
AFTERSALES DEPARTMENT

TEL        : +90 (216) 305 05 57
FAX        : +90 (216) 305 48 12 / +90 (216) 305 53 97
E-mail  : sparepart@gurispazarlama.com
E-mail   : support@gurispazarlama.com
Web      : www.gurispazarlama.com

ANKARA BRANCH OFFICE
AFTERSALES DEPARTMENT

TEL          : +90 (312) 354 65 97
FAX         : +90 (312) 354 65 98
E-mail    : sparepart@gurispazarlama.com
E-mail    : support@gurispazarlama.com
Web        : www.gurispazarlama.com

ADANA BRANCH OFFICE
AFTERSALES DEPARTMENT

TEL        : +90 (322) 458 62 31
FAX       : +90 (322) 454 65 88
E-mail  : sparepart@gurispazarlama.com
E-mail  : support@gurispazarlama.com
Web     : www.gurispazarlama.com


