
TikTok Mavi Rozet Nedir?

TIKTOK ONAYLANMIŞ
HESAP NASIL YAPILIR?
TikTok’ta pek çok insan mavi rozet almanın havalı ve
güven verici bir durum olarak görüyor. Mavi rozet
almak, hesap kullanıcısının hesabını çeşitli spam ve
siber saldırılara karşı garanti altına alır ve
etkileşimleri de artırır. Fakat TikTok’ta onaylanan bir
hesap için, uygulamanız gereken birkaç adım
mevcut. Öncelikle popüler bir hesap olmanız,
sonrasında ise ünlü biri olmanız şartları aranıyor. Peki
TikTok mavi tik nasıl alınır?

Platform içerisinde kullanıcıların profilinde
mavi tik şeklinde gösterilen bir sembol olup,
ilgili TikTok hesabının temsil ettiği kullanıcıya
ait olduğunu ispatlayan bir doğrulama
ölçütüdür. Arama sonuçlarında ve kullanıcının
profilinde mavi tik açıkça bir şekilde
görünmektedir. 

https://www.instatakipci.com

Bir kullanıcı eğer profilinde mavi tike sahip
olmayıp, profilinin başka bir alanında (biyografi
vb.) mavi tik bulunuyorsa hesabı
doğrulanmamıştır. Mavi rozet ile doğrulanan
hesaplar sadece TikTok tarafından uygulanır.
Mavi tikler profil içerisinde her daim aynı yerde
bulunmaktadır.

https://www.instatakipci.com/blog/tiktok-mavi-tik-nasil-alinir
https://www.instatakipci.com/


TikTok Mavi Tik Neden Önemlidir?

Sosyal medya profillerinin doğrulanması ve
mavi tik ile birlikte takipçilere sunması, bu
profillerin daha fazla dikkat çekmesine yarar.
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Profillerin fenomen olarak görülmesine ve daha
kolay bir şekilde etkileşim ağına erişmesine
yardımcı olmaktadır.

Yapılan araştırmalar neticesinde mavi rozete
sahip profillerin takip edilmesi konusunda
kullanıcılar daha az tereddüt yaşamaktadır.

Aynı zamanda mavi rozetin, doğrulanan
profillerden paylaşılan içeriklerin daha kaliteli
olarak algılanmasında da etkilidir.

TikTok Onaylı Hesap (Mavi Rozet)
Nasıl Yapılır?

Profilinizdeki takipçi sayısı yeterli olmalıdır. 
 Takipçi sayınızı artırmak için kaliteli, ilgi çekici,
eğlenceli videolar paylaşabilirsiniz.Videolarınızın
kalitesi, popülaritenizi artıracak ve mavi rozet
almanızı kolaylaştıracaktır.

Hashtagleri doğru kullanmalısınız.
Hashtaglerin amacı, kullanıcılara daha çok
seçenek sunmaktır.  Doğru ve etkili
hashtagleri kullanmak, sizi TikTok’ta öne
çıkaracak ve takipçi kazandıracaktır.
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Trend listesini sürekli takip etmeli ve buna
önem vermelisiniz. Trendlere göre video içeriği
üretmek sizi çok hızlı bir şekilde yükseltecektir.
Trend video içeriklerini takip ederek buna
yönelik içerikler geliştirebilirsiniz ve stratejiler
belirleyebilirsiniz.
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Video içeriklerini incelediğinizde daha
eğlenceli videolara sahip profillerin
çoğunluğunun mavi rozet sahibi olduğunu
görürsünüz. Üstelik bu videolar genelde
çok popülerlik kazanan videolardır. Bunu
göz önünde bulundurarak kullanıcıları
daha çok eğlendirmeyi hedefleyin.

Firmalar ve işletmeler, TikTok’ta
onaylanan hesaplara daha hızlı sahip
olmaktadır. Eğer bir işletme hesabınız
varsa, bunu belgeler ile ispatlayarak
başvurunuzu yapın. 

Adınızdan diğer platformlarda söz ettirin.
Tanınır olmak, mavi rozet için sizi daha
avantajlı konuma getirecektir. Ses
getirecek, ilgi çekici içerikler oluşturarak
bunu diğer sosyal medya platformlarında
da paylaşmayı ve paylaştırmayı
unutmayın.
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