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Uydu Danışmanı, Çin 

Aluo-sat’ın Tanımadığı 
Kimse Yok!
Çin’de uydu sektörüyle ilgili olan birinin Luo Shi 
Gang’ı bir şekilde tanımamış olmasına olanak 
yok. Kendisi yıllardır TELE-satellite Çin baskısının 
dağıtımını yapmanın dışında, birçok uydu alanında 
oldukça faal bir kimse. Çin 2009 yılında DTH çağına 
gireceği için kendisiyle görüşme yapmak için uygun 
bir zaman olduğunu düşündük ve Shenzhen’deki 
ofisini ziyaret ettik. 

Luo’nun şirketini, Aluo-sat olarak isim-
lendirmesinin çok basit bir nedeni var. 
Güney Çin’in kantonez şivesinde ‘a’ her 
zaman kişi adlarının önüne getiriliyor. 
Yani Luo’ya Aluo diyorlar. 

Luo, aslen Çin’in Güney batısı kökenli. 
Elektronik mühendisliği okuduktan sonra 
Çin ordusu için Çinin kuzey batısındaki 
Lanzhou şehrinde elektronik parçalar 
üreten bir şirkette çalışmış. Diğer şeyle-
rin yanı sıra ilk işverini uydu donanım-
ları da üretiyormuş. Luo’nun ilk uydu 
deneyimi  99° Doğu EKRAN  uydusundan 
aldığı sinyallerle başlamış. Bu sinyaller 
o sırada Rusya’dan UHF aralığında 714 
MHz’de yapılıyormuş. 

Aulo-Sat ekibi Lou Jun (solda) ve Luo 
Shi Gang (sağda) çatıda görülüyorlar. 
Lu o Shi Gang neden ofisinin çatısını 

seçmiş olabilir sizce? Belki de 
çoktan tahmin ettiniz. Antenler ve 
uydu alıcıları arasındaki mesafeyi 

kısa tutmak istemiş olabilir. Peki 
ama antenler neden bu kadar alçak 

yerleştirilmiş? Bunun nedeni Çin’de 
özel uydu izlemenin hala yasak olması. 

Böylece Luo’nun antenleri dışarıdan 
farkedilmiyor. Resimde iki C-bant 

anteni görüyoruz. Arkadaki moturlu, 
öndeki ise sabit bir anten.
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olarak bu toplantılarla birlikte sektörün 
içine daha fazla girmiş. Son olarak, 1995 
yılında kendi işini kurmuş: “Eşimle bir-
likte Aluo-sat’ı  1995 yılında Shenzen’de 
kurduk.” Teknik gazeteciliğin yanında 
böylece bir uydu danışmanı olarak da 
çalışmaya başlamış. Bugün, yedi kişiden 
oluşan bir kadrosu var: “Eşim muhase-
beye bakıyor, üç mühendis teknik sorun-
larla uğraşıyor, bir kişi Hong Kong’da 
uydu dükkanı çalıştırıyor ve son olarak 
satış ve dağıtımla ilgilenen bir persone-
limiz daha var.” 

Aluo-sat, seçkin üreticilerin dağıtım-
cılığını da yapmaya başlamış. Bunların 
arasında Hong Kong’da yayın yapan ama 
yayınları Shenzhen’den de izlenilebilen 
dijital terestiriyel  (DMB-TH) Changhon 
firması da sayılabilir. 

“Hem son kullanıcılara hem toptancı-

Bu andan başlayarak uydu sinyallerine odaklanmış. Kısa süre 
sonra, o sırada uydu teknolojisi konusundaki tek yayın olan  
haftalık ‘Electronics Newspaper’da yazmaya başlamış.  Dergiye 
yaptığı katkılar artıkça daha fazla toplantıya katılmış ve doğal 
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lara hitap ediyoruz,” diye açıklıyor Luo çalışma stratejjisini. Luo 
çok seyahat ediyor ve bütün uydu konulu fuarları geziyor.“bu 
şekilde ö önemli insanlarla tanışabiliyorum ve ilişki ağımı geniş-
letiyorum.” Diyor Luo. 

Yüksek kenarlıklar antenlerin gizlenmesini sağlıyor. Arka 
planda ise Shenzhen görülüyor.

Luo Shi Gang, Shenzhen’in merkezindeki işyerinin en üst katında 
görülüyor. TELE-satellite dergisinin resmi bölgesel dağıtıcısı olduğu 

her halinden belli.

Luo bir çok bölgede ve değişik sektör-
lerde önde gelen bir isim. “Çin uydu sek-
törüyle ilgili bir katkı yapmaktan mutluluk 
duyuyorum.” Diye tamamlıyor sözlerini. 


