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ÖZET 
 
  Bir yapının dış duvarlarını ve pencerelerini içine alan cephe sistemi, strüktürel sistemin etkinliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Endüstri devrimi öncesinde, yapıların cepheleri gerek strüktürel, 
gerekse ısı bariyerliği görevini üstlenen masif taşıyıcı duvarlı sistemlerden oluşmaktaydı. 19. yy’da dökme 
demir ve çelik, daha sonra da betonarme çerçevelerin geliştirilmesiyle bu cephe sistemi ortadan 
kaldırılmış, yerine giydirme cephe sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu cephe sistemlerinden biri de 
beton önüretimli giydirme cephe sistemidir. Beton önüretimli cephe sistemleri; kontrollü ortamlarda, 
deneyimli teknik elemanlar tarafından, fabrikalarda üretilen ve daha sonra şantiyelere nakledilen, yerine 
vinçlerle yerleştirilen panolardan oluşmaktadır.  
 
  Bu çalışmada beton önüretimli cephe sistemleri tanıtıldıktan sonra, bu cephe sistemlerinin sağladığı 
strüktürel olanaklar ve taşıyıcı sistem ile ilişkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda beton önüretimli cephe 
sistemlerinin avantajlarına değinilmekte, daha sonra tasarım ve yapım sırasında karşılaşılabilecek sorunlar 
ile çözümleri sunulmaktadır. Son olarak bu cephe sistemlerinin uygulandığı iki örnek tanıtılmakta ve 
çalışmadan elde edilen sonuçlar ortaya konmaktadır. 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
  Post modern mimarinin 1980’lerdeki yükselişiyle birlikte, geleneksel yığma taş işçiliğini taklit etme 
isteği, doğal taş görünümlü, beton ön üretimli cephe elemanlarının gelişmesine neden olmuştur. Geçmiş 
dönemlerde uygulanan kireçtaşı detaylarından günümüze taşınan, taş görünümlü beton önüretimli cephe 
kaplamalarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Günümüzde beton önüretimli elemanlar ile 
cephelere kireçtaşı, granit, mermer, traverten, kuartz, dolomi ve çatlak yüzlü kaya görünümü kazandırmak 
mümkün olmaktadır. 
 
  Beton önüretimli cephe kaplamaları, doğal taşa oranla daha ucuz ve montajının daha kolay olması 
nedeniyle bir çok mimar tarafından tercih edilmektedir. Doğal taşın oyulması ve şekillendirilmesiyle elde 
edilen kat silmeleri ve korniş gibi karmaşık cephe elemanları, beton ile daha kolaylıkla üretilebilmektedir. 
Ayrıca, cepheden düşen doğal taş parçaların doğurduğu yasal sorumluluklarla karşı karşıya olan mimar ve 
bina sahipleri de beton önüretimli cephe sistemlerini tercih etmektedir [1]. 
 
 
 
 
 



2.BETON ÖNÜRETİML İ CEPHE SİSTEMİ NEDİR? 
 
  Beton önüretimli cephe elemanları; kontrollü ortamlarda, deneyimli teknik elemanlar tarafından, 
fabrikalarda üretilen ve daha sonra şantiyelere nakledilen, yerine vinçlerle yerleştirilen panolardır. Bu 
panolar çok değişik renk ve yüzey dokularına sahip olarak üretilmektedirler. Yüzeylere, asitle yakılarak 
pürüzsüz, kumtaşı, kum püskürterek aşındırılmış veya cilalı bir görünüm kazandırılabilmektedir [2], [3].  
 
 
 
2.1. Beton Önüretimli Panoların Üretim Yöntemleri 
 
  Beton önüretimli panolar geleneksel beton elemanlar gibi agrega, kum, çimento, su ve pigmentlerin 
karışımından oluşmaktadırlar. Genellikle mimar benzerini istediği doğal taş örneğini, elemanı 
hazırlayacak üreticiye getirmekte ve üretici her pano için iki tip beton karışımı hazırlamaktadır; yüzey için 
daha pahalı-renkli bir karışım ve arka yüzey için standart gri karışım. Yüzey dokusu, taş veya ahşap 
pozitif kalıplardan elde edilen kauçuk, poliüretan veya fiberglas kalıplarla verilebilmektedir. Beton  
karışıma pigment ve agregaların eklenmesiyle renk ve çeşitlilik sağlanabilmektedir. Gri çimentodan daha 
pahalı olan beyaz çimento, farklı renklerin elde edilmesini kolaylaştırmaktadır.  
 
  Döşeme veya kolonlar arasındaki açıklığı geçen cephe panoları yatay kuvvetlere karşı koyabilecek 
dayanıma sahip elemanlardır. Panolar yük taşıyıcı elemanlar olarak da hem estetik hem de fonksiyonel 
şekilde üretilebilmektedir. Şekil 1’de panoların cephelerde düzenlenme şekilleri şematik olarak 
gösterilmiştir. Şekil 2’de genel olarak kullanılan pano-taşıyıcı sistem bağlantı detayları görülmektedir [4]. 
 
 
 
2.2. Tasarım İlkeleri 
 
  Panoların yapımında kullanılan kalıplar toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle 
tasarımcı kalıp sayısını azaltmak için gereken tüm önlemleri almalıdır. Bu durum, tasarımın monoton bir 
şekilde tekrar eden elemanlardan oluşacağı anlamına gelmemektedir. Tasarımcı çalışmasını 
tamamlamadan 
 



 
 
          Şekil 1. Çeşitli önüretimli pano türleri. 
 
önce bir veya daha fazla üretici ile kalıp sayısını azaltma yollarını görüşmelidir. Projenin detay 
çizimlerinde her önüretimli panonun plan-kesit ve cepheleri ile boyutları belirtilmeli, bunların şantiyede 
yapılacak çizimlerle tamamlanacağı düşünülmemelidir. Taşıyıcılar arasındaki ölçüler genellikle pano 
boyutlarını belirlemektedir. Ağırlık ise değerlendirilmesi gereken diğer bir konudur. Tırların veya diğer 
taşıyıcı araçların maksimum kapasitesi bilinmeli, elemanların bu araçların boyut ve ağırlık limitlerine 
uygun şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. Panoların yerlerine taşınması da projenin maliyetini etkilediği için 
tasarım aşamasında düşünülüp değerlendirilmesi gereken bir konudur.  
 
  Panoların formları tasarımın detaylarında da etkili olmaktadır. Genel bir kural olarak, üreticinin elemana 
zarar vermeden kalıptan çıkarabilmesi için düz kenarlı elemanların kenarlarının yuvarlatılması veya 
köşelerin pahlanması gerekmektedir. Eleman kenarlarının zarar görmemesi için 20-30 cm kalınlığındaki 
pano kenarında minimum 2,5 cm genişliğinde bir pah gerekli görülmektedir. Pano ve taşıyıcı sistem 
arasındaki boşluk bu elemanların toleranslarını karşılayacak miktarda olmalıdır.  
 
  Pano birleşim noktaları için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması yarar sağlamaktadır [5]: 
 
  1. Pano birleşimlerini korumak için aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanmalıdır. Bu öneriler maliyet 
açısından önem derecesine göre sıralanmıştır: 
   
  a ) Astar boya ile boyamak, 
  b ) Çinko yönünden zengin bir boya ile kaplamak, 
  c ) Kadmium ile kaplamak, 
  d ) Sıcak daldırma yöntemi ile galvanize etmek, 
  e ) Paslanmaz çelik kullanmak. 
  d ) Açık bırakılan birleşimleri sık sık kontrol etmek ve koruyucu boya ile bakımını yapmak, 
 
  2. Eğer panoları taşıyacak çerçeve yangına karşı dayanıklı ise birleşim noktaları da aynı şekilde 
korunmalıdır. 



 

 
 

   Şekil 2. Çeşitli pano-taşıyıcı sistem bağlantı detayları. 
 
 
 
3. STRÜKTÜREL OLANAKLAR 
 
  Bina üzerindeki fonksiyonlarına bağlı olarak, beton prekast cephe kaplamaları tek veya çift katmanlı 
olarak tasarlanabilmektedir. En yaygın strüktürel sınıflandırma aşağıdaki gibi yapılmaktadır Şekil 3 [6]: 
 

• Taşıyıcı beton önüretimli cephe panoları (Şekil 3a), 
• Kendini taşıyan beton önüretimli cephe panoları (Şekil 3b), 
• Taşınan beton önüretimli cephe panoları (Şekil 3c). 

 



 
 
Şekil 3. Önüretimli cephe panolarının taşıyıcı sistem ile ilişkisi. 
 
 
 
3.1. Taşıyıcı Beton Önüretimli Cephe Panoları 
 
  Bu tür cephe kaplamaları, döşemelerin ve strüktürün düşey elemanlarından üzerlerine aktarılan yükleri 
taşıyarak zemine iletmektedirler. Bu elemanlar aynı zamanda binanın yatay stabilitesine katkıda 
bulunmaktadır. Düzlemsel cephe elemanlarından oluşan bu sistemde cephe elemanları bina strüktürünü 
oluşturan düşey elemanların döşemelere aktardığı yükleri taşımaktadır. Genel olarak cephe panoları, 
betonarme perde duvarlarda olduğu gibi yatay yüklere karşı dayanıklılık göstermektedirler. Bu uygulama 
çok nadir olmakla birlikte, yatay yönde dayanım göstermek için kesme bağlantıları kullanılmalıdır [6], [7], 
[8]. 
 
  Yük aktaran cephe panoları yatay yükleri dağıtacak ve her tür bağlantı üzerine gelen yükleri azaltacak 
şekilde yerleştirilebileceği gibi, yatay yüklere karşı düzenlenen merkezi bir çekirdeğin etrafındaki döşeme 
katlarına bağlanacak şekilde de düzenlenebilmektedirler. En önemlisi, kat adedi arttıkça yük aktaran 
önüretimli beton cephe panolarının da ekonomik avantajlarının artıroy olmasıdır. 
 
 
 
3.2. Kendini Taşıyan Beton Önüretimli Cephe Panoları 
 
  Bu gruba giren cephe panoları, ağırlıklarını ve üzerlerine oturtulan diğer panolardan gelen düşey yükleri 
kendi temellerine, yatay kuvvetleri ise kat döşemelerine iletirler. Yapının diğer strüktürel elemanları ile 
birleşimleri noktasal ve elastiki bağlantılarla yapılmaktadır. Cephe panoları arasındaki düşey fugalar aynı 
zamanda dilatasyon derzleri olarak görev yapar. Böylece 10 kata kadar yükselen ve bağımsız olarak 
hareket eden cephe dilimleri oluşur. Bu tür cephe sistemleri Fransa ve Doğu Almanya’da oldukça yaygın 
olarak uygulanmaktadır. Ancak, deprem kuşağı yapıları için sakıncalı bir çözümdür ve bu nedenle 
ülkemizde uygulanma olasılığı çok düşüktür [6]. 
 
 
 

(a) (b) (c) 



3.3. Taşınan (Taşıyıcı Olmayan) Beton Önüretimli Cephe Panoları 
 
  Bu tür duvar panoları özağırlıklarını ve kendilerini etkileyen rüzgar kuvvetlerini doğrudan yapının 
strüktürel iç duvar ve döşeme elemanlarına aktarırlar. Böylece bir çeşit ağır perde duvarı oluştururlar.  
 
  Cephe panolarının statik açıdan yüklendiği bu çeşitli görevler malzeme, kuruluş, kesit ve donatı 
çözümlerini etkilemektedir. Ancak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde geliştirilen çeşitli cephe panoları 
incelendiğinde, bazen aynı kuruluştaki bir panonun ufak değişikliklerle, hem yerinde döküm hem de 
prefabrike yapılarda kullanılması; “taşıyıcı”, “kendini taşıyan” veya “taşınan” cephe bileşeni olarak 
uygulanması yolunda çalışmalarının yapılmış olduğu gözlenmiştir. Burada amaç üretim serilerini 
büyütmek ve bir “açık pazar” sistemine geçiş sağlamaktır [6]. 
 
 
  
4. BETON ÖNÜRETİML İ CEPHE ELEMANLARININ AVANTAJLARI 
 
  Uygulama açısından, beton önüretimli cephe elemanları, bina tasarımında diğer cephe kaplama 
türlerinden daha fonksiyonel ve avantajlı olarak değerlendirilmektedir. Bu cephe sistemlerinin sahip 
oldukları avantajları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 
 
 
4.1.Tasarım ve Estetik Avantajlar 
 
  Beton önüretimli cephe sisteminin uygulandığı yapılarda, tuğla duvar, doğal taş, cilalı mermer veya 
granit görüntüsü elde etmek mümkündür. Ayrıca bir mimar betonun görünüşünü değiştirmek isteyebilir. 
Önüretimli elemanların yüzeyi, içine konulan agregaların doğal güzelliğini yansıtacak farklı profillerde ve 
dokuda üretilebilmektedir. Görsel etkiyi arttırmak ve prefabrike elemanlar arasındaki birleşim noktalarının 
yerini gizlemek amacıyla küçük pervaz, pah ve yivler kullanılabilmektedir [7]. 
 
  Önüretimli betonun doğasından kaynaklanan akışkanlığı, özel boyut ve şekillerde elemanların üretimine 
ekonomik olarak olanak tanımaktadır. Ayrıca öngerme işlemi uygulayarak büyük açıklıklar geçilebilmekte 
ve büyük yükler taşınabilmektedir [8], [9]. 
 
 
 
4.2.Fonksiyonel Avantajlar 
  
  Beton önüretimli cephe elemanları hava ve su geçişine karşı oldukça dirençlidir. Beton malzemenin 
mukavemet ve yoğunluğu havanın ve suyun binaya girme riskini azaltmaktadır. Ayrıca bu elemanlar 
rüzgar, don, ve deprem kuvvetlerine karşı da oldukça dayanıklı olup, korozyondan etkilenmemektedir. 
 
  Betonun hava boşluklarından kaynaklanan ses yalıtımı konusunda gösterdiği mükemmel performans çok 
iyi bilinmektedir. Isı yalıtım performansı köpük veya mineral yünü vb. gibi  hafif malzemelerin cepheye 
eklenmesiyle artırılmaktadır. Betonun diğer bir önemli özelliği de, ısı emme kapasitesidir. Bugüne kadar 
bir çok tasarımcı ağır malzemelerin kütlesinin enerji korunum özelliğini gözardı etmiştir. Beton önüretimli 
cephe kaplamaları, arasında bir yalıtım katmanının bulunduğu iki beton panodan oluşturulabilirler. 
Sandviç pano olarak bilinen bu cephe elemanları, kütlesel etki ile hafif malzemenin birarada kullanılması 
açısından da büyük avantajlara sahiptir. 
 



  Beton önüretimli cephe elemanları yangına karşı da oldukça dayanıklıdır. Bu elemanlar binanın kolay 
alev alan elemanlarından biri değildir ve hatta gerçekte yangını kontrol altına almakta ve hasarların 
artmasını önlemekte olup, aynı zamanda çelik taşıyıcılar için yangından koruyucu kaplama malzemesi 
olarak da kullanılabilmektedir. Bir çok yangında beton önüretimli elemanlar strüktürel bütünlüğünü 
korumuştur. 
 
 
 
4.3.Ekonomik Avantajlar 
 
  Beton önüretimli cephe panolarının üretimi, montajı ve bakımı, diğer cephe sistemleriyle 
karşılaştırıldığında oldukça ekonomiktir. Fabrika üretim teknikleri ile yapılan büyük ölçekli üretimin 
sağladığı ekonomi sayesinde maliyetten önemli ölçüde tasarruf edilmektedir. Üretici ile önceden yapılacak 
görüşmeler, beklenen maliyetin gerçekleşmesinde optimum yaklaşımın seçilmesini ve maliyetin büyük 
oranda düşürülmesini sağlayacaktır. Bu cephe sistemleri iklim koşullarına bağlı kalmadan, sürenin kısıtlı 
olduğu yapım programlarında da rahatlıkla kullanılabilmektedirler. 
 
 
 
4.4.Strüktürel Avantajlar 
 
  Beton önüretimli cephe panoları yapı strüktürünün bütünleşik bir parçasını oluşturmaktadır. Betonun 
doğasından kaynaklanan etkin bir taşıyıcılık özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, cephe elemanlarının yük 
taşıyıcı olarak tasarlanması durumunda ekonomi sağlamaktadır. 
 
 
 
5.SORUNLAR 
 
  Beton önüretimli cephe panoları bu konuda uzmanlaşmış üreticiler tarafından sıkı kalite kontrolleri 
altında üretilmektedir. Üretim hataları çok nadir görülmekle birlikte büyük depremlerde oluşabilecek 
etkiler bunun dışında tutulmaktadır. Deprem köşe panolarında kırılma ve çatlamalara neden olmaktadır. 
Isısal hareketler, eğilme etkileri ve taşıyıcı strüktürün deformasyon hareketlerini karşılayacak tespit 
noktalarına sahip panolar, yatay yükler açısından en güvenilir olanıdır.  
 
Bir sistemin optimal performansını etkileyecek bazı tasarım kriterleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 
 
  Eğilme: Panoların parapet kirişlerine tespit edilmesi durumunda, düşey bağlantılar eğilmeden dolayı 
dönme etkisine maruz kalmaktadır. Konsol eğilmesi de panolarda dönmeye neden olmaktadır. Bunu 
engellemek için kiriş ve konsollardaki eğilme en aza indirgenmelidir. Panoların doğrudan kolonlara 
taşıtılması en doğru çözümdür (Şekil 4) [4], [10], [11], [12], [13]. 
 
  Bel verme: Tuğla zaman içinde genleşirken beton sünmektedir. Bu durum, dışı tuğla kaplı beton prekast 
elemanların zaman içinde bel vermesine neden olmaktadır. Bunu engellemek amacıyla pano kalınlığı 
arttırılabilmekte, arka kısıma hareketi azaltacak ızgara elemanları (donatılar) veya çift katmanlı çelik 
donatılar eklenebilmektedir. Bir diğer önlem de çelik donatılara öngerme uygulanmasıdır.  
 
  Strüktürel çerçevenin kısalması: Yüksek betonarme çerçeveli yapılarda, kolonlar yaklaşık olarak 40 
katta 127-152 mm kadar kısalabilmektedir. Sonuç olarak bağlantı elemanları ve pano boyutları bu kısalma 
toleranslarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 



  Kirlenme:  Çevresel etmenlerden kaynaklanan atmosferik kirliliğin yağmur ve rüzgarla birlite 
oluşturduğu yüzey kirlenmesi, tasarım ve eleman üst yüzey malzemesi seçimi konusunda dikkate alınması 
gereken bir konudur. Sürekli temiz kalabilen bir cephe elde edilebilmesi için, öncelikle yağmur suyunun 
kontrollü olarak yüzeyden atılmasını sağlamak gerekmektedir. Burada rüzgarın etkisi de gözardı 
edilmemeldir. Çünkü kir, toz ve suyun cephe yüzeyinde nerelerde birikebileceği, pano yüzeyindeki 
profillendirmeye bağlı olarak rüzgar tarafından belirlenir. Yüzey kirlenmesinin en az düzeyde 
tutulabilmesi için alınabilecek önlemler şu şekilde özetlenebilir [14], [15]: 
 

• Yağmur suyunu düşey fugalara yönlendirmek ve elemanlarda damlalık düzenlemek, 
• Daha koyu renkler ve kaygan yüzey dokuları kullanmak, 
• Panoları içe veya dışa doğru pahlı yapmak, 
• Panoların köşesini, yağmurun bu bölgelerde yoğunlaşmasını engellemek amacıyla yuvarlatmak 

veya pahlı yapmak, 
• Pencerelerde su toplayacak denizlik düzenlemek, 
• Bazı uygulamalarda görüldüğü gibi pencere altında metal malzeme kullanmak. 

 
 

 
 
Şekil 4. Eğilmenin cephe panoları üzerindeki etkisi. 
 



 
 
6.ÖRNEKLER 
 
  Bu bölümde, beton önüretimli cephe panolarının kullanıldığı, yurt dışından iki çok katlı yapı örneği 
incelenecektir. 
 
 
 
6.1. Alii Place, Honolulu, Hawaii 
 
  Honolulu, Hawaii’de yüksek bir ofis binası olan Alii Place’in cephesi, Denver’dan Honolulu’ya getirilen 
3000 adet beton önüretimli pano ile giydirilmiştir. Bu panolar üretici firma tarafından kireçtaşı ve granit 
görünümlü olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5). Taş giydirme cephe elemanlarının maliyetinden kaçınan 
tasarımcı ve yüklenici, yerinde dökme cephe elemanlarının da gereken kalite düzeyini yerine getireceği 
konusunda emin olamamış, bunun üzerine önüretimli elemanlardan oluşan cephe sistemini tercih etmiştir. 
 
  Cephe elemanları iki katmanlı olup, farklı beton karışımlarından oluşmaktadır.  Zemindeki kireçtaşı 
görünümlü kemerlerin yapımında kauçuk kalıplar kullanılmış, bu kalıplar da kireçtaşı bloklarından elde 
edilmiştir (Şekil 6). Kat silmelerinin üretimi ise, keskin açıların ve köşelerin bulunmasından dolayı 
oldukça güçlükler çıkarmıştır. Burada da ahşap yardımıyla elde edilen fiberglas kalıplar kullanılmış, 
böylece elemanların kalıplardan çıkarılma işlemi de kolaylaşmıştır [1]. 
 
  Zemin katlardaki cephe elemanlarının yüzeyleri, üretimden sonra asitle yıkanarak, içlerindeki koyu 
renkli agreganın gizlenmesi sağlanmıştır. Üst katlarda ise beton karışımına koyu renkli bir pigment 
karıştırılarak, parlak granit görünümü kazandırılmıştır. Çatı seviyesinde istenen heykelsi bitiş için de özel 
detaylar uygulanmıştır (Şekil 7). Şekil 5. Alii Place, Honolulu, Hawaii 
 

 

 
. 
 



 
Şekil 6- Alii Place, cephenin perspektivi 
 
Şekil 7. Alii Place, çatı seviyesinde bitiş detayı 

 



6.2. 198 Inverness Drive, Englewood, Colorado 
 
  Bu 8 katlı ofis binasının cephesinde de, yapıya monolitik yığma duvarlı bir strüktür görünümü 
kazandırmak amacıyla doğal taş görünümlü önüretimli cephe panoları kullanılmıştır (Şekil 8). Cephe 
panolarının üretiminde biri eğrisel, diğeri düz olmak üzere iki grup kalıp kullanılmıştır. Cephedeki 
tüm panolar bu büyük kalıplar kullanılarak üretilmiştir (Şekil 9). Binanın her katında üç sıra olarak 
uygulanan taş dokusunun elde edilebilmesi için, taş ustaları 70 farklı taş üzerinde çalışmışlardır. Daha 
sonra üretici firma, bu taşları kullanarak plastik kalıplar üretmiş, bu kalıplar, daha büyük kalıpların 
içine gelişi güzel yerleştirilerek, istenen doku elde edilmiştir [1]. 
 

 
 
Şekil 8- 198 Inverness Drive, Englewood, Colorado. 

 
 
Şekil 9- 198 Inverness Drive, cephe panosunun kesit ve görünüşü. 
 
 
 
7. SONUÇLAR 
 
  Hızlı büyüme ve endüstrileşmenin, prefabrikasyon yapım alanında yeni malzeme ve teknikleri de 
beraberinde getirdiği açıkça bilinmektedir. Bu bağlamda cephe elemanları konstrüktif öge olarak hem 
işlevsel, hem de kabul edilebilir bir çevre oluşturulmasında estetik amaçlara hizmet etmesi, aynı 
zamanda mekan konforunda önemli bir rol oynaması nedeniyle pek çok gereksinmeyi yerine getirmek 
durumundadır.  
 



  Önüretimli beton, strüktürel kapasiteyi, mimari etkilerle birleştirebilen, kolay şekil verilebilen bir 
malzemedir. Çeşitli renk ve yüzey dokuları ile şekillendirme olanakları, tasarımcıya büyük ölçüde 
esneklik sağlamaktadır. Ancak, önüretimli cephe panolarının elde edileceği beton malzeme, oldukça 
yüksek kalitede olmalı, tasarım ve detaylandırma sırasında da yukarıda sözü edilen konuların üzerinde 
dikkatle durulmalıdır. Beton önüretimli cephe sistemleri, prestij ve estetik görünümün ön plana çıktığı 
yüksek ofis binaları için olduğu kadar, ekonomi ve dayanıklılığın gerektiği az katlı endüstri yapıları ve 
diğer türdeki yapılar için de son derece avantajlıdır. 
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