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2021 – 2022 SEZONU ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ (EBBL) STATÜSÜ 

 

EBBL’nin Yapısı 

EBBL, Büyük Erkekler ligi düzenleyen illerin takımlarının TBF’nin belirttiği başvuru kriterlerini 

karşılayarak katılmaya hak kazandığı ve katılım sağlayan takımların bulunduğu illerin coğrafi, 

bölgesel konumları esas alınarak gruplandırıldığı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ni teşkil eder. 

Statü 

a. Normal Sezon Müsabakaları 

2021-2022 sezonu EBBL müsabakaları normal sezonu sekiz grupta çift devreli lig usulüne göre 

oynanır. Normal sezon müsabakaları; otuz dört (34) takımın; beş takımın yer aldığı iki (2), dört 

takımın yer aldığı altı (6) (A – B – C – D – E – F – G - H) grup olmak üzere toplam sekiz ( 8) grupta, 

her takımın biri kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında deplasmanlı, çift devreli lig usulü 

oynanır. (Takım sayısında bir değişiklik olması halinde TBF gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.) 

Takımlar öncelikle bulundukları coğrafi ve bölgesel konumları göz önünde bulundurularak 

gruplandırılır. Ayrıca birden fazla takımın bulunduğu iller mümkün olan en yakın konumlarına göre 

gruplara yerleştirilir. 

A Grubu: Edirne M&M (Edirne), Kapaklıspor (Tekirdağ), Kırklareli Belediyespor (Kırklareli), Ünsped 

Spor ( İstanbul) 

B Grubu: Altınova Belediyespor (Yalova), Atletik Sportif (İstanbul), Karamürsel GSK (Kocaeli), Tek 

Hedef Spor (İzmir)  

C Grubu: Çayırova Belediyesi (Kocaeli), Gölcük Belediyespor (Kocaeli), Haznedar Doruk Spor 

(İstanbul), İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzmir), Semt77 Yalova Acarspor (Yalova) 

D Grubu: Denizli Çamlıkspor (Denizli), Esa Bodrum (Muğla), Muğla Üniversitesi (Muğla), Söke 

Belediyespor (Aydın),  

E Grubu: Besk (Bolu), Bossan (İzmir), Kadıköy İstanbul (İstanbul), Sakarya Büyükşehir Belediyespor 

(Sakarya) 

F Grubu: Konya Basket (Konya), Söğütsen Seramik (Ankara), Yenişehir Basketbol (Mersin), Yozgat 

Yurdum GSK (Yozgat) 

G Grubu: Avrasya Üniversitesi Erdoğduspor (Trabzon), Camili Örnekspor (Giresun), Kongre Lisesi 

(Sivas), Meçhul Asker Ortaokulu (Ordu), Ulubey Ohtamışspor (Ordu) 

H Grubu: 1955 Batman Belediyespor (Batman), İliç (Erzincan), Malatya Büyükşehir Belediyespor 

(Malatya), Şehitkamil Belediyespor (Gaziantep) 

Normal sezon müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan on altı (16) takım Eleme Turu 

Müsabakaları oynamaya hak kazanır. Gruplarında ilk iki sıra dışında kalan takımlar sezonu 

tamamlar.  

b. Eleme Turu Müsabakaları 

Eleme Turu Müsabakaları oynamaya hak kazanan on altı (16) takım aşağıdaki şekilde eşleşirler. 

A 1 - B 2 (Galibi I olarak isimlendirilir.)           B 1 - A 2 (Galibi J olarak isimlendirilir.) 

 C 1 - D 2 (Galibi K olarak isimlendirilir.) D 1 - C 2 (Galibi L olarak isimlendirilir.) 

 E 1 - F 2 (Galibi M olarak isimlendirilir.) F 1 – E 2 (Galibi N olarak isimlendirilir.) 

 G 1 - H 2 (Galibi O olarak isimlendirilir.) H 1 - G 2 (Galibi P olarak isimlendirilir.) 

Eşleşen takımlar biri kendi sahasında diğeri rakibin sahasında olmak üzere iki maç üzerinden eleme 

usulü karşılaşırlar. Bu turda ilk müsabaka, sıralamada aşağıda yer alan takımın sahasında ikinci 

müsabaka rakip sahada olmak üzere sıra ile oynanır. Serinin turu geçecek takımı Uluslararası 

Basketbol Oyun Kurallarına göre belirlenir. 
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Bu turda müsabakalardan biri beraberlikle sonuçlanabilir. Her iki müsabakanın sonucu esas alınır ve 

sayı averajı üstün olan takım Final Grubu Müsabakalarına katılmaya hak kazanır.  

 

c. Final Grubu Müsabakaları 

Final Grubu Müsabakaları; Eleme Turu Müsabakaları sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan sekiz 

(8) takımın iki (2) gruba  (A – B) ayrılmasıyla tek devreli lig usulü oynanır. 

Eleme Turu Müsabakaları sonrası rakiplerine üstünlük sağlayan I – K – M – O olarak isimlendirilen 

takımlar ile J – L – N – P olarak isimlendirilen takımlar kura çekiminde farklı torbalarda yer almaya 

hak kazanırlar. Takımların yer alacağı gruplandırma için kura çekimi Final Grubu müsabakaları 

başlamadan önce gerçekleşecektir. 

Final Grubu müsabakaları TBF tarafından belirlenen bir merkezde aşağıdaki fikstüre göre düzenlenir. 

 

Sıra 
1.Gün 

Grup 

2.Gün 

Grup 

3.Gün 

Grup 

4.Gün Yarı 

Final 

5.Gün 3. lük ve 

Final 

1.Müsabaka A1-A4 A3-A1 A1-A2 
A Grubu 2.si - 

B Grubu 3.sü 

Yarı Final 1. 

Müsabaka Galibi 

- Yarı Final 2. 

Müsabaka Galibi 

2.Müsabaka A2-A3 A4-A2 A3-A4 
B Grubu 2.si - 

A Grubu 3.sü 

A Grubu 1.si -     

B Grubu 1.si 

3.Müsabaka B1-B4 B3-B1 B1-B2   

4.Müsabaka B2-B3 B4-B2 B3-B4   

 

Grup müsabakaları sonunda, gruplarında birinci sırayı alan takımlar tek müsabaka üzerinden 

eşleşerek final müsabakası oynamaya hak kazanırken gruplarında İkinci sırayı alan takımlar ile 

gruplarında üçüncü sırayı alan takımlar yukarıdaki gibi çapraz eşleşerek yarı final müsabakası 

oynamaya hak kazanırlar. Grup müsabakaları sonrasında gruplarında son sırayı alan toplam iki (2) 

takım sezonu tamamlarlar. 

Yarı Final müsabakaları sonrası rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 3. lük müsabakası oynamaya 

hak kazanırken, 3. lük müsabakasını kaybeden takım EBBL Dördüncüsü olarak, kazanan takım ise 

EBBL Üçüncüsü olarak müteakip sezonda her iki takımda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) yer 

almaya hak kazanır. Final müsabakasını kaybeden takım EBBL İkincisi olarak, kazanan takım ise 

EBBL Şampiyonu olarak müteakip sezonda her iki takımda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) yer 

almaya hak kazanır. 

 

d. Lig Sıralaması 

Lig sıralaması şu kriterlere göre yukarıdan aşağıya doğru öncelik verilerek oluşur; 

(1) Final Grubu Şampiyonu 

(2) Final Grubu İkincisi 

(3) Final Grubu Üçüncüsü 

(4) Final Grubu Dördüncüsü 
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(5) Final Grubu Üçüncüsüne yarı finalde kaybeden takım 

(6) Final Grubu Dördüncüsüne yarı finalde kaybeden takım 

(7) Final Grubunda son sırada yer alan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 1. Olan 

(8) Final Grubunda son sırada yer alan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 2. Olan 

(9) Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Şampiyonuna elenen 

(10)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu İkincisine elenen 

(11)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Üçüncüsüne elenen 

(12)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Dördüncüsüne elenen 

(13)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Sıralamasındaki Beşinci sırada yer alan takıma 

elenen 

(14)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Sıralamasındaki Altıncı sırada yer alan takıma 

elenen 

(15)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Sıralamasındaki Yedinci sırada yer alan takıma 

elenen 

(16)  Eleme Turu Müsabakalarında Final Grubu Sıralamasındaki Sekizinci sırada yer alan takıma 

elenen 

(17-34) Normal Sezon Grup Müsabakaları sonucunda galibiyet yüzdesine göre sıralama 

yapılır. 

*Final Grubu 7. ve 8. sırasındaki takımların sıralaması hesaplanırken takımların galibiyet 

yüzdelerinde eşitlik olması halinde toplam averajı daha iyi olan, toplam averajda eşitlik olması 

durumunda müsabaka başına ortalama en fazla sayı atan takım ligi bir üst sırada tamamlamış olur. 

*Galibiyet yüzdelerinde eşitlik olması halinde grup maçları sonunda toplam averajı daha iyi olan, 

toplam averajda eşitlik olması durumunda müsabaka başına ortalama en fazla sayı atan takım ligi 

bir üst sırada tamamlamış olur.  

*Ligin herhangi bir aşamasında ligden çekilen veya ihraç edilen takımlar sıralamaya alınmazlar. 


