
                            

 

 

 

2020 – 2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ STATÜSÜ VE LİG SIRALAMASI 

1. Normal Sezon Müsabakaları 

a. Yirmi altı (26) takım altılı ve yedili dört (4) gruba (A-B-C-D) ayrılır. Her takımın kendi grubundaki 

diğer takımlarla biri kendi sahasında,  diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, 

iki devreli ve lig usulü oynanır. 

b. Bu müsabakalar sonrasında yapılan puan sıralamasına göre; gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), 

üçüncü (3.) ve dördüncü (4.) sırayı alan toplam on altı (16) takım Eleme Müsabakaları oynamaya 

hak kazanır. 

c. Altılı gruplarda beşinci (5.) ile yedili gruplarda (5.) beşinci ve altıncı (6.) sırayı alan toplam altı (6) 

takım sezonu tamamlar. 

d. Gruplarında son sırayı alan toplam dört (4) takım müteakip sezonda TB2L’de oynama hakkını 

kaybederler. 

e. Takım sayısında bir değişiklik olması halinde ve pandemi sürecine bağlı gelişmelere göre TBF 

her türlü uygulama değişikliğini yapabilir. 

f. Takımların yer alacağı gruplar belirlendikten sonra gruplarda yer alan takım isimlerinin alfabetik 

sıralaması doğrultusunda takımlar aşağıdaki fikstüre uygun olarak yerleştirilecektir. 

 

6 TAKIMLI GRUP   

6 - 1 1 - 5 1 - 4 3 - 1 1 - 2   

5 - 2 4 - 6 5 - 3 2 - 4 6 - 3   

3 - 4 2 - 3 6 - 2 5 - 6 4 - 5   

7 TAKIMLI GRUP 

7 - 2 1 - 3 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7 6 - 1 

3 - 6 4 - 7 5 - 1 6 - 2 7 - 3 1 - 4 2 - 5 

5 - 4 6 - 5 7 - 6 1 - 7 2 - 1 3 - 2 4 - 3 

1 - BAY 2 - BAY 3 - BAY 4 - BAY 5 - BAY 6 - BAY 7 - BAY 

 

 

2. Eleme Müsabakaları 

Normal sezon müsabakaları sonunda takımlar aldıkları puanlara göre gruplarında sıralanırlar ve 

aşağıda gösterildiği gibi karşı gruptan gelen takımlarla eşleşirler.  

Eleme müsabakalarında takımların normal sezonda oynamış oldukları müsabaka sonuçları ne olursa 

olsun müsabakalar 0 – 0 başlar. 

A 1 - B 4 (Galibi A olarak isimlendirilir.)         B 1 - A 4 (Galibi B olarak isimlendirilir.) 

 C 1 - D 4 (Galibi C olarak isimlendirilir.) D 1 - C 4 (Galibi D olarak isimlendirilir.) 

 A 2 - B 3 (Galibi E olarak isimlendirilir.) B 2 - A 3 (Galibi F olarak isimlendirilir. ) 

 C 2 - D 3 (Galibi G olarak isimlendirilir.) D 2 - C 3 (Galibi H olarak isimlendirilir.) 

Eleme müsabakaları kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır. İki (2) galibiyet alan takım Final 

Grubu Müsabakaları oynamaya hak kazanır. Bu turda ilk müsabaka, Normal Sezonu üst sırada 

bitiren takımın sahasında ikinci müsabaka rakip sahada, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. 

 

 



3. Final Grubu Müsabakaları 

a. Final Grubu Müsabakaları; eleme müsabakaları sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan sekiz 

(8) takımın iki (2) gruba (A-B) ayrılmasıyla tek devreli lig usulü olarak düzenlenir. 

b. Eleme müsabakaları sonrası rakiplerine üstünlük sağlayan A-B-C-D olarak isimlendirilen 

takımlar seri başı olarak kura çekiminde yer almaya hak kazanır. Takımların yer alacağı 

gruplandırma için kura çekimi Final Grubu müsabakaları başlamadan önceki hafta içi 

gerçekleşir. 

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

düzenlenir. 

 

 1.Gün 
Grup 

2.Gün 
Grup 

3.Gün 
Grup 

4.Gün 
 

5.Gün 
 Yarı Final 

6.Gün 
3.lük ve Final 

1.Müsabaka 
 

A2-A3 A3-A1 A1-A2 

 

    

2.Müsabaka 
 

A1-A4 A4-A2 A3-A4 
A Grubu 1. – 
B Grubu 2. 

Yarı Final 1. 
Müsabaka 
Mağlubu/Yarı Final 
2. Müsabaka 
Mağlubu 

3.Müsabaka B2-B3 B3-B1 B1-B2 
B Grubu 1. – 
A Grubu 2. 

Yarı Final 1. 
Müsabaka 
Galibi/Yarı Final 2. 
Müsabaka Galibi 

4.Müsabaka B1-B4 B4-B2 B3-B4     

 

d. Grup müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki (2) sırayı alan dört (4) takım tek müsabaka 

üzerinden yukarıdaki eşleşmeye göre yarı final müsabakalarını oynamaya hak kazanırken grup 

müsabakaları sonrası gruplarında üçüncü (3.) ve dördüncü (4.) sırayı alan takımlar sezonu 

tamamlar. 

e. Yarı Final müsabakaları sonrasında rakiplerine mağlup olan takımlar 3.lük müsabakası 

oynamaya hak kazanırken, Yarı Final müsabakaları sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan 

takımlar ise Final müsabakası oynamaya hak kazanır. 

f. 3.lük müsabakasını kaybeden takım dördüncü olarak sezonu tamamlamış olurken, 3.lük 

müsabakasını kazanan takım TB2L üçüncüsü olarak sezonu tamamlar 

g. Final müsabakasını kaybeden takım ikinci olarak, kazanan takım ise TB2L şampiyonu olarak 

müteakip sezonda her iki takımda Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) yer almaya hak kazanır. 

 

4. Lig Sıralaması 

 

Lig sıralaması, başarı kriterlerine göre yukarıdan aşağıya doğru öncelik verilerek oluşur. Tekrarlanan 

takımlar sadece hak ettikleri en üst derecede sayılırlar ve müteakip tekrarlarda derecelendirilmezler. 

 

(1) Final Grubu Şampiyonu 

(2) Final Grubu İkincisi 

(3) Final Grubu Üçüncüsü 

(4) Final Grubu Dördüncüsü 

(5) Final Grubunda yer alıp yarı finale kalamayan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 1. 

olan 

(6) Final Grubunda yer alıp yarı finale kalamayan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 2. 

olan 

(7) Final Grubunda yer alıp yarı finale kalamayan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 3. 

olan 



(8) Final Grubunda yer alıp yarı finale kalamayan takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 4. 

olan 

(9) Eleme Grubu müsabakalarında Final Grubu Şampiyonuna elenen 

(10) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu İkincisine elenen 

(11) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Üçüncüsüne elenen 

(12) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Dördüncüsüne elenen 

(13) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Sıralaması Beşincisine elenen  

(14) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Sıralaması Altıncısına elenen 

(15) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Sıralaması Yedincisine elenen 

(16) Eleme Grubu Müsabakalarında Final Grubu Sıralaması Sekizincisine elenen 

(17-26) Normal Sezon Grup Müsabakaları sonucunda galibiyet yüzdesine göre sıralama yapılır 

 

 

*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.  

 

*Final Grubu 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. 

 


