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“Carrier’ı Aramanın Tam Zamanı”

1953 yılında oda tipi hava koşullandırıcıların satışı 1 milyonu aştı. Bu sıçrama, her ne kadar konut paza-
rındaki artış kadar olmasa da ulusal ve uluslararası pazarlarda hava koşullandırma endüstrisindeki gelişimi 
ortaya koydu. 

26 carrier tarihinden

Bu gelişme Carrier’in, 1955 yılında, daha önce belirttiğimiz Affili-
ated Gas Equipment şirketi ile birleşmesini sağladı. Bir gece içinde 
Carrier, 200 milyon dolarlık iş hacmi ile ısıtma ve soğutma paza-
rının en büyük üretim kapasitesine sahip oldu.

702 Evin Merkezi Hava 
Koşullandırması

1956 yılında Carrier, Levittown ve Pennsylvania’da, konut hava 
koşullandırmasında en büyük sözleşmeyi yaptığını duyurdu. Bu 
sözleşmeye göre Carrier WeatherMaker merkezi hava koşullandır-
ma sistemi ile Levittown’da 702 bağımsız evin hava koşullandırıl-
ması gerçekleştirilecekti. 

Basında ve kamuoyunda ilgi uyandıran bu proje “geleceğin evleri” 
olarak sunuluyor ve bu yolla ileride her evde konfor sağlanabilece-
ği belirtiliyordu. Willis H. Carrier’ın 1940’larda belirttiği bir hayali 
gerçeğe dönüşüyordu.

Kapsamlı Tanıtım 
Kampanyaları 

Carrier yıl boyunca The Saturday Evening Post, Time, Newsweek, 
Better Homes&Gardens gibi Amerika’nın en önemli yayın organ-
larında duyuru ve kapsamlı reklam kampanyaları ile bu başarısını 
vurguladı ve ilk kez televizyona reklam verdi. 

Bütün bu reklamlarda konfor teması öne çıkıyor, izleyenlere daha 
sağlıklı, daha mutlu ve daha temiz evler vaat ediliyordu. Kampan-
yaların temel sloganı “Carrier’ı Aramanın Tam Zamanı”ydı. 

Carrier’ın 1950’li yıllarda verdiği bir dergi reklamından; “Her gün güzel bir gün”, 
“O gün geldi”, “O gün gelecek”.

Carrier’ın dikkat çeken esprili bir reklamı; “Bir misafir gözünü en favori sandalye-
nize dikince… Carrier’ı Çağırmanın Tam Zamanı!”
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Tanıtıcı bir reklam; “Evinizin hava koşullandırması için en iyi yol hangisidir?”

Ev konforunu öne çıkaran bir dergi reklamı; “İç ortamlara bir Mayıs günü konforu 
getiriyor; Carrier AC”

Çocukların sağlığında hava koşullandırmanın etkisini vurgulayan bir reklam; “Bir 
çocuğun konforunun değeri ne kadardır?” 

Carrier Sistemleri Kutsal 
Mekanlarda

1954 yılında, Kuzey Caroline eyaleti Morehead şehrinden bir rahip 
Carrier’a “cemaatinin kiliselerine hava koşullandırma sistemi ku-
rulması için karar verdiğini” bildirerek başvurdu. 

Rahip bu kararı, son toplantılarında beş kişinin sıcaktan bayılması, 
bu nedenle cemaatin kiliseye gelmek istememesi nedeni ile aldık-
larını belirtiyordu. Rahip kilisenin nemli, sıcak ve kirli şehir havasın-
dan arındırılmasını istiyordu. 

Carrier mühendislerinin hava koşullandırma sistemi kurmaların-
dan sonra rahip memnuniyetini şöyle açıklıyordu; “Kilisemiz artık 
konforlu, cemaatimiz de çok memnun. 

Carrier mühendisleri ana cihazları kilisenin kulesine yerleştirerek iç 
ortamda yer kaybedilmesini de önlediler”.

Aslında Carrier’ın kiliselerdeki ilk hava koşullandırma uygulama-
sının geçmişi 1912 yılına, Detreoit’te bir kilisede kurulan sisteme 
kadar gidiyordu. Bu ABD’de kutsal bir mekanda gerçekleştirilen ilk 
hava koşullandırma sistemiydi. 

Carrier daha sonraki yıllarda ABD’nin değişik eyaletlerindeki ki-
liselerde, sadece kiliselerde değil, Houston kentindeki bir Yahudi 
sinagogunun, Suudi Arabistan’da Riyad kentindeki bir camide de 
hava koşullandırma sistemleri kurdu. 

Carrier hava koşullandırma sistemleri, dünyanın değişik ülkelerin-
de tüm dinlerin kutsal mekanlarında insanların huzurlu bir ortamda 
ibadetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldu.


