
YAZI | STORY Zeynep İyigün
İLLÜsTRAsYON | ILLUSTRATION serkan Şahin

Blue Ocean Strategy

MAVİ 
OKYANUS 
STRATEJİSİ

The metaphor of red and blue ocean 
describes the market universe. The creators 
of these concepts, professors W. Chan Kim 
and Renée Mauborgne answer our questions 
after the expanded edition of Blue Ocean 
Strategy.

Kırmızı ve mavi okyanus metaforu piyasa 
evrenini tanımlamak için kullanılıyor. Mavi 
Okyanus stratejisi’nin genişletilmiş versiyonunun 
yayınlanmasının ardından, kavramları ortaya atan 
profesörler W. Chan Kim ve Renée Mauborgne 
sorularımızı yanıtladı.
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Şirketler “Mavi Okyanus Stratejisi”nden ne 
anlamalı?
Chan Kim: Mavi Okyanus Stratejisi’ni yazarken 
amacımız çok netti: Büyük ya da küçük, yeni 
ya da köklü herhangi bir kurumun, fırsatları 
çoğaltırken riski azaltacak şekilde mavi 
okyanuslar oluşturmak için harekete geçmesini 
sağlamak. Burada netleştirilmesi gereken birkaç 
önemli nokta var.

Öncelikle, yöneticiler rekabetin, stratejik 
düşünmenin temelini oluşturmadığını anlamalı. 
Araştırmamıza göre rekabetten uzaklaşan 
şirketler, rakiplerine yetişmek ya da onları 
yenmek veya elverişli bir rekabet pozisyonu 
elde etmek gibi konulara pek dikkat etmiyor. 
İkinci olarak, pazar oluşturma odaklı stratejik 
bir hareketin analitik başlangıç noktası, 
müşterilerinizden ziyade müşteriniz olmayan 
grupları keşfetmek olmalı. Geleneksel bir 
stratejik yaklaşım genelde mevcut müşterilere 
ve onlara daha iyi hizmet vermeye odaklanır. 
Üçüncü olarak, sektör yapısı değişmez değildir; 
şekillendirilebilen bir durumdur. Strateji 
alanı, uzun süredir sektör yapısının değişmez 
olduğunu varsayıyor. Mavi okyanus stratejisi 
ise pazarın sınırlarının ve sektör yapısının sabit 
olmadığı, o sektördeki oyuncuların eylemleri ve 
inanışları doğrultusunda yeniden şekillenebileceği 
görüşüne dayanır. Dördüncüsü, stratejik 
kreatiflik sistematik olarak ortaya konabilir. 
Geçtiğimiz 20 yıl boyunca birçok şirketle sahada 
gerçekleştirdiğimiz strateji denemelerinden 
yola çıkarak, şirketlerin pazardaki rekabet 
tuzaklarına düşmekten nasıl kaçınacaklarını 
ve pazar oluşturmayı sağlayan inovasyonları 
nasıl uygulayabileceklerini adım adım 
gösteren bir model oluşturduk. Son olarak da 
uygulamanın strateji formülünde yer alabileceğini 
vurgulamak istiyoruz. Strateji formülasyonunun 
uygulamadan ayrı tutulması birçok şirketin 
alametifarikalarından biri; aynı zamanda, en iyi 
ihtimalle, yavaş ve tartışmaya açık bir uygulama 
ve mekanik tamamlamanın da göstergesi. Mavi 
okyanus stratejisi stratejinin bu iki boyutunu 
ayırmıyor. Aksine uygulamayı daha başlangıçta 
stratejinin oluşum ve uygulama süreçlerinin bir 
parçası haline getirmeye çalışıyor.

What should companies understand from 
“Blue Ocean Strategy”?
Chan Kim: Our aim for writing Blue Ocean 
Strategy was straight forward: to allow any 
organization – large or small, new or incumbent 
– to step up to the challenge of creating blue 
oceans in an opportunity-maximizing, risk-
minimizing way. a few key points we want to 
drive home here.

First, managers should understand that 
competition should not occupy the center 
of strategic thinking. Our research indicates 
that companies that break away from the 
competition pay little heed to matching or 
beating rivals or carving out a favorable 
competitive position. Secondly, exploring 
noncustomers rather than customers should 
be the analytical starting point for making a 
market-creating strategic move. a conventional 
strategic approach typically focuses on existing 
customers and tries to serve them better. 
thirdly, industry structure is not given, it can 
be shaped. the field of strategy has long 
assumed that industry structure is given. Blue 
ocean strategy is based on the view that market 
boundaries and industry structure are not given 
and can be reconstructed by the actions and 
beliefs of industry players. Fourthly, strategic 
creativity can be unlocked systematically. We 
have created, based on our strategy practices 
in the field with many companies over the 
past two decades, a step-by-step model for 
creating strategy to show how companies can 
avoid market-competing traps and achieve 
market-creating innovations. Finally, we want 
to emphasize that execution can be built into 
strategy formulation. While the separation 
of strategy formulation from execution is a 
hallmark of many companies’ practices, it 
is also a hallmark of slow and questionable 
implementation and mechanical follow-through 
at best. Blue ocean strategy does not separate 
these two dimensions of strategy and instead 
seeks to build execution into strategy from the 
start through the practice of fair process in the 
making and rolling out of strategy.
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What was the reason of writing an expanded 
edition of Blue Ocean Strategy? 
Renée Mauborgne: Blue Ocean Strategy struck 
a chord with managers and executives around 
the world when it was published in 2005. 
today, more than 3.5 million copies of the book 
have been sold and it has been translated into 
43 languages, making it a bestseller across five 
continents. articles written about it explore 
how blue ocean strategy has provided the 
insight and the methodology for achieving 
high performance at low cost for individuals, 
businesses, or government organizations.

While organizations around the world have 
embraced blue ocean strategy with great 
enthusiasm, they have also looked to us for 
help on questions concerning applying blue 
ocean strategy in practice. through both 
our discussions and research studies with 
executives and managers implementing blue 
ocean strategy, we have been asked similar 
questions: as industry conditions and global 
economic situations keep on changing, is blue 
ocean strategy still relevant today and future 
to companies’ practices as 10 years ago? How 
do we align all of our activities around our blue 
ocean strategy? etc. these questions motivated 
the expanded edition.

How does “Blue Ocean” differ from “Red Ocean”? 
Chan Kim: We use the metaphor of red and blue 
oceans to capture the market universe. red 
oceans are all the industries in existence today 
that most companies fight over. Here competition 
is intense and prospects for profits and growth 
are reduced. the color “red” is used to depict the 
scenario of bloody competition in such industries. 
Blue oceans, on the other hand, represent all the 
industries not in existence today.  they are defined 

Mavi Okyanus Stratejisi’nin genişletilmiş 
versiyonunu yazma sebebiniz neydi?
Renée Mauborgne: Mavi Okyanus Stratejisi, 
2005 yılında basıldığında dünyanın dört bir 
yanından birçok işletmeci ve yöneticinin ilgisini 
çekti. Kitap bugüne kadar 3,5 milyondan fazla 
sattı ve 43 dile çevrilerek beş kıtada en çok 
satanlardan biri oldu. Eser hakkında yazılan 
makaleler, mavi okyanus stratejisinin bireyler, 
şirketler veya devlet kurumlarına düşük bütçeyle 
nasıl yüksek performans yakalayabilecekleri 
yönünde içgörü ve metodoloji sunduğunu 
anlatıyor. 

Dünyanın dört bir yanındaki kurumlar 
mavi okyanus stratejisini büyük bir hevesle 
benimserken uygulama konusundaki sorunları 
için bizden yardım istediler. Mavi okyanus 
stratejisini uygulayan yönetici ve işletmecilerle 
görüşme ve araştırmalarımızda hep aynı 
sorularla karşılaştık: Sektör koşulları ve küresel 
ekonomik durumların değiştiği bu dönemde mavi 
okyanus stratejisi hâlâ geçerli mi ve gelecekte de 
10 yıl öncesinde olduğu gibi şirketler tarafından 
uygulanabilir olma özelliğini koruyacak mı? Tüm 
eylemlerimizi mavi okyanus stratejimiz etrafında 
nasıl bir araya getirebiliriz? Bu sorular bizi 
genişletilmiş versiyonu yayınlamaya teşvik etti. 

“Mavi Okyanus”un “Kırmızı Okyanus”tan 
farkı nedir?
Chan Kim: Kırmızı ve mavi okyanus metaforunu 
piyasa evrenini anlatmak için kullanıyoruz. 
Kırmızı okyanuslar şu anda var olan ve pek 
çok şirketin uğruna mücadele ettiği sektörler. 
Burada kıyasıya bir rekabet var ve kâr ve büyüme 
olasılığı azalıyor. Kırmızıyı bu tür sektörlerdeki 
kanlı rekabeti tasvir etmek için kullanıyoruz. 
Öte yandan, mavi okyanuslar (bugün var 
olmayanlar da dâhil) tüm sektörleri temsil ediyor. 

by untapped market space, demand creation 
and the opportunity for highly profitable growth. 
the pleasant and relaxing color “blue” is used to 
describe a promising and new market space where 
competition is made irrelevant and the wider, 
deeper potential of profitable growth presents 
itself.

How the strategy should be built around value 
innovation? Why should companies need to go 
towards value innovation? 
Renée Mauborgne:  a conventional red ocean 
strategic approach asks companies to take the 
industry structure as given and build a viable 
strategic position within this structure by 
pursuing either differentiation or low cost. In 
line with this strategic logic, companies focus 
on building advantages over the competition, 
usually by assessing what competitors do 
and striving to do it better. Moreover, due to 
rapid technological advances and globalized 
production, trade and capital flow, supply 
has overtaken demand in many markets and 
industries in recent years, resulting in hastened 
commoditization of products and services, 
intensified price wars and shrinking profit 
margins. companies, therefore, increasingly 
find themselves struggling in the red oceans of 
bloody competition. 

that’s why companies in this situation need to 
pursue value innovation in order to break away 
from the bloody competition in the red ocean 
and embark upon the path of profitable growth. 
Value innovation is the simultaneous pursuit of 

Bakir pazarlar, talep oluşumu ve yüksek kârlı 
büyümeyle tanımlanıyorlar. Güzel ve rahatlatıcı 
bir renk olan maviyi rekabetin önemsiz olduğu, 
kârlı büyüme potansiyelinin daha yüksek 
oranda ortaya çıktığı umut vadeden, yeni 
alanları tasvir etmek için kullanıyoruz.

Değer inovasyonuna paralel bir strateji 
nasıl oluşturulmalı? Neden şirketlerin 
değer inovasyonuna yönelmesi gerekiyor?
Renée Mauborgne: Geleneksel bir kırmızı 
okyanus stratejisi şirketlerin, sektör yapısını 
belirli sınırlarla görmesini ve bu sınırlar 
içerisinde ister farklılaşma ister düşük 
maliyet aracılığıyla uygun bir stratejik konum 
oluşturmasını zorunlu kılar. Bu stratejik 
mantığa paralel olarak da şirketler genellikle 
rakiplerinin eylemlerini değerlendirip bunu 
iyileştirmeye çalışarak o rekabet alanında 
avantaj yakalamaya odaklanır. Dahası, hızlı 
teknolojik gelişmeler ve küresel üretim, ticaret 
ve sermaye akışı nedeniyle son yıllarda birçok 
pazar ve sektörde arz, talebi geçerek ürün ve 
hizmetlerin hızlı metalaştırılması, artan fiyat 
savaşları ve azalan kâr marjı gibi sonuçlar 
doğurdu. Bu nedenle şirketler kendilerini daha 
fazla, kanlı rekabetin kırmızı okyanuslarında 
mücadele ederken buluyor.

İşte bu nedenle, bu durumdaki şirketlerin 
kırmızı okyanustaki kanlı rekabetten 
uzaklaşmak ve kârlı büyüme yolunda ilerlemeye 
başlamak adına değer inovasyonuna yönelmeleri 
gerekiyor. Değer inovasyonu eş zamanlı olarak 
farklılaşma ve düşük maliyet kovalamayı 

7 4  S K y l I F e B U S I N E S S  10 |  2015 10 | 2015 S K y l I F e B U S I N E S S  7 5  



gerektiriyor. Değer inovasyonu sayesinde 
şirket artık aynı rekabet etkenleri doğrultusunda 
rakiplerinin önüne geçmeye odaklanmaz. Bunun 
yerine, geleneksel rekabet sınırlarının ötesine bakıp 
pazar sınırlarını yeniden kurarak değer eğrisinin 
şeklini değiştirmenin yolunu arar; sonuç olarak 
yeni bir pazar alanı, yani mavi okyanus oluşturmuş 
olur. Bir şirketin değer anlayışı yenilenirse oyunun 
kuralları da değişmiş olacağından rekabet etkisiz 
bir faktör olur. 

İş stratejisine dair yeni teorilerle sık sık 
karşılaşsak da şirketler bu stratejileri 
uygulamada çoğu zaman başarısız oluyor. 
Sizce liderler uygulama safhasında nerede hata 
yapıyor?
Renée Mauborgne: Mavi okyanus stratejisinin 
uygulanmasında genelde iki tip başarısızlık söz 
konusu: Birincisi mavi okyanus stratejisi teorisinin 
yanlış anlaşılması ya da yorumlanması ki bu da 
şirketin stratejisinin yanlış formüle edilmesine neden 
oluyor.

İkincisiyse uygulamadaki başarısızlık. Herhangi 
bir şirket stratejisinin başarılı ve sürdürülebilir 
olması için o kurumda (değer, kâr ve çalışanlara 
odaklanan) önemli birimlerin stratejik bir hedef 
doğrultusunda bir arada çalışması şart. Başka 
bir deyişle, stratejik bir hedefe ulaşmak adına 
yapılan değer, kâr ve çalışan önermeleri arasında 
bir işbirliği olması lazım. Mavi okyanus stratejisini 
uygulayan bir şirket, hem farklılaşma hem de düşük 
maliyet adına üç strateji önermesini bir araya 
getirmeli.

differentiation and low cost. With value innovation, 
a company no longer focuses on beating the rivals 
on the same factors of competition. Instead, it 
seeks to change the shape of the value curve itself 
by looking across conventional boundaries of 
competition and reconstructing market boundaries, 
thereby creating a blue ocean of new market space. 
When a company value innovates, the competition 
is rendered irrelevant as the rules of the game are 
changed. 

We often hear about new theories on business 
strategies and companies mostly fail when it comes 
to applying them. Where do you think leaders fail in 
the practice phase?
Renée Mauborgne: When it comes to applying 
blue ocean strategy, there are generally two types 
of failure. the first type of failure originates from 
misunderstandings or misconceptions about the 
theory of blue ocean strategy, which in turn, will lead 
to wrong formulation of a company’s strategy in 
practice. 

the second type is execution failure. For any business 
strategy to be successful and sustainable, the key 
divisions within an organization - those focused on 
value, on profit, and on people - must work together 
towards a strategic objective. In other words, there 
should be an alignment of value, profit and people 
propositions in pursuit of the strategic objective. In 
practicing blue ocean strategy, a company should 
align the three strategy propositions in pursuit of 
both differentiation and low cost.
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