
STATÜ 

      Ligin Statüsü 

      Erkekler: 

(1)  1.tur: Lig’de yer alacak olan 47 takım; 4 (dört) takımdan oluşan 11 (onbir) grup ile 3 (üç) takımdan oluşan 1 (bir) 

grupta, gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından aşağıda belirtilen şekilde gruplara yerleşirler. A ve B gruplarını 

oluşturacak olan 8 takım (Adıyaman Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat 

Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

gruplarına ayrıca yapılacak bir kura çekimi ile yerleştirilecektir. A ve B grupları müsabakaları daha sonra belirlenecek 

şehirlerde takımların toplanarak, kendi gruplarında yer alan takımlarla çift devreli lig usulü esasına göre oynanır. Bu 

gruplar için ilk devre belirlenecek bir hafta içerisinde oynanacak 3 (üç) müsabaka ile tamamlanır. İkinci devre 

müsabakaları ise farklı bir haftada ilk devre müsabakalarında olduğu gibi oynanır. Geriye kalan 39 takım, 2015-2016 

sezonunu ilk 8 sırada tamamlamış ve 2016-2017 sezonunda da yer alacak olan takımlar seri başı olarak 

yerleştirildikten sonra, C,D,E,F,G,H,I,J,K ve L gruplarına kura çekimi ile yerleştirilecektir. Bu gruplardaki ilk tur 

müsabakaları takımların kendi grubundaki takımlarla, biri kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere 

karşılaşmasıyla, deplasmanlı çift devreli lig usulü olarak oynanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1. Tur müsabakalarında gruplarında ilk 2 (iki) sırada yer alan takımlar 2. Tur’a yükselir. Gruplarında 3. (üçüncü) ve 4. 

(dördüncü) sırada yer alan takımlar ise sezonu tamamlarlar. 

(3) 2. Tur’a yükselen toplam 24 takım, 6’şar (altı) takımdan oluşan ve aşağıda belirtilen 4 (dört) gruba yerleşirler.  

 

 

 

 

 

 

(4) 2. tur, takımların kendi grubundaki takımlarla, biri kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere 

karşılaşmasıyla, deplasmanlı çift devreli lig usulü olarak oynanır. 

(5) 2. Tur mücadelesinin tamamlanmasının ardından; gruplarında ilk 2 (iki) sırada yer alan takımlar Final Grubu’na 

yükselirler.  

(6) 2. Tur gruplarında 3. (üçüncü), 4. (dördüncü), 5. (beşinci) ve 6. (altıncı) sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış 

olurlar. 

 

A Grubu B  Grubu C  Grubu D  Grubu E  Grubu F  Grubu 

A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A3 B3 C3 D3 E3 F3 

A4 B4 C4 D4 E4 F4 

    

G  Grubu H  Grubu I  Grubu J  Grubu K  Grubu L  Grubu 

G1 H1 I1 J1 K1 L1 

G2 H2 I2 J2 K2 L2 

G3 H3 I3 J3 K3 L3 

G4 H4 I4 J4 K4 

M  Grubu N  Grubu O  Grubu P  Grubu 

A1 B1 C1 D1 

E1 F1 G1 H1 

I 1 J1 K1 L1 

L2 K2 J2 I 2 

H2 G2 F2 E2 

D2 C2 B2 A2 



(7) Final Grubu: 2. Tur sonucunda Final Grubuna yükselmeye hak kazanan 8 takım daha önceden belirlenmiş bir ilde 

kura usulü ile belirlenecek iki grupta final oynarlar. 

 

       

 

 

 

 

(1) R ve S gruplarındaki maçlar tek devreli lig usulü olarak oynanır. 

(2) Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final müsabakalarını oynar. 

(3) Yarı final müsabakalarının galipleri final, mağlupları ise 3.lük 4. lük müsabakası oynar. 

(4) Gruplarında 3. ve 4. Sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile klasman müsabakaları oynar. 

(5) Klasman müsabakalarının galipleri 5.lik 6.lık, mağlupları ise 7.lik 8.lik müsabakaları oynar.  

 

 Kadınlar: 

(1) Grup müsabakaları: Lig’ de yer alacak olan 20 takım; 5’er (beş) takımdan oluşan 4 (dört) grupta, aşağıda belirtilen 

şekilde gruplara yerleşirler. D grubunu oluşturacak 5 (beş) takım (Adıyaman Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi), gruplarına ayrıca yapılacak bir kura çekimi 

ile yerleştirilecektir. D grubu müsabakaları daha sonra belirlenecek şehirlerde takımların toplanarak, kendi grubunda 

yer alan takımlarla çift devreli lig usulü esasına göre oynanır. İlk devre müsabakaları, belirlenecek bir hafta içerisinde 

oynanacak 4 (dört) müsabaka ile tamamlanır. İkinci devre müsabakaları ise farklı bir haftada ilk devre 

müsabakalarında olduğu gibi oynanır. Geriye kalan 15 takım, 2015-2016 sezonunu 2., 3. ve 4.  sırada tamamlamış 

olan takımlar(Aksaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi) seri başı olarak yerleştirildikten 

sonra, A, B ve C gruplarına kura çekimi ile yerleştirilecektir. Bu gruplardaki ilk tur müsabakaları takımların kendi 

grubundaki takımlarla, biri kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere karşılaşmasıyla, deplasmanlı 

çift devreli lig usulü olarak oynanır. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Final Grubu: Grup müsabakalarında ilk 2 (iki) sırada yer alan takımlar daha önceden belirlenmiş bir ilde kura usulü ile 

E ve F gruplarını oluştururlar. 

(3) Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final müsabakalarını oynar. 

(4) Yarı final müsabakalarının galipleri final, mağlupları ise 3.lük 4. lük müsabakası oynar. 

(5) Gruplarında 3. ve 4. sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile klasman müsabakaları oynar. 

(6) Klasman müsabakalarının galipleri 5.lik 6.lık, mağlupları ise 7.lik 8.lik müsabakaları oynar.  

 

R  Grubu S  Grubu 

R1 S1 

R2 S2 

R3 S3 

R4 S4 

A Grubu B Grubu C  Grubu D  Grubu 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

A4 B4 C4 D4 

A5 B5 C5 D5 

E  Grubu F  Grubu 

E1 F1 

E2 F2 

E3 F3 

E4 F4 


