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2022 – 2023 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ STATÜSÜ VE LİG SIRALAMASI 

1. Normal Sezon Müsabakaları 

a. Otuz dokuz (39) takım; on takımın yer aldığı üç (3) gruba ve dokuz takımın yer aldığı bir (1) gruba 

olmak üzere toplamda 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.) ve ikinci (2.) 

sırayı alan toplam sekiz (8) takım Play – Off Son 16 Turu Müsabakaları oynamaya hak kazanır. 

c. Gruplarında üçüncü (3.), dördüncü (4.), beşinci (5.) ve altıncı (6.) sırayı alan toplam on altı (16) 

takım Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarına kalabilmek için Play – Off Eleme Turu 

Müsabakaları oynamaya hak kazanır. 

d. On takımlı gruplarda yedinci (7.) ve sekizinci (8.) sıradaki takımlar ile dokuz takımlı grupta yedinci 

(7.) sırayı alan toplam yedi (7) takım sezonu tamamlar. 

e. Gruplarında son iki sırayı alan toplam sekiz (8) takım müteakip sezonda TB2L’de oynama 

hakkını kaybederler. 

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

her türlü uygulama değişikliğini yapabilir. 

g. Takımların yer alacağı gruplar kura çekiminde belirlendikten sonra gruplarda yer alan takımların 

haftalık/sezonluk müsabaka programı takımların alfabetik sıralaması öncelik verilerek aşağıdaki 

fikstüre uygun olarak düzenlenecektir. Ancak takımların bulunduğu illerde birden fazla kulübün 

bulunması ve/veya aynı spor salonunda oynayacağını bildiren birden fazla takımın olmasından 

dolayı illerdeki ve salonlardaki müsabakaların aynı hafta dilimine denk gelerek çakışmaması için 

TBF Erkek Ligleri Direktörlüğü gerekmesi halinde aşağıdaki fikstürden bağımsız her türlü 

uygulama değişikliğini yaparak sezonluk müsabaka programını ilan edecektir. 

 

9 TAKIMLI GRUP 

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 

3-2 1-5 4-3 1-7 5-4 1-9 6-5 2-1 1-3 

4-1 2-4 5-2 2-6 6-3 2-8 7-4 3-9 7-6 

5-9 8-7 6-1 3-5 7-2 3-7 8-3 4-8 8-5 

6-8 9-6 7-9 9-8 8-1 4-6 9-2 5-7 9-4 

7-BAY 3-BAY 8-BAY 4-BAY 9-BAY 5-BAY 1-BAY 6-BAY 2-BAY 

         

10 TAKIMLI GRUP 

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 

3-2 1-5 4-3 1-7 5-4 1-9 6-5 2-1 1-3 

4-1 2-4 5-2 2-6 6-3 2-8 7-4 3-9 7-6 

5-9 8-7 6-1 3-5 7-2 3-7 8-3 4-8 8-5 

6-8 9-6 7-9 9-8 8-1 4-6 9-2 5-7 9-4 

7-10 10-3 8-10 10-4 9-10 10-5 10-1 6-10 10-2 
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2. Play – Off Eleme Turu Müsabakaları 

Normal sezon müsabakaları sonunda takımlar aldıkları puanlara göre gruplarında sıralanırlar ve 

aşağıda gösterildiği gibi karşı gruptan gelen takımlarla eşleşirler.  

Play – Off Eleme Turu müsabakalarında takımların normal sezonda oynamış oldukları müsabaka 

sonuçları ne olursa olsun müsabakalar 0 – 0 başlar. 

A 3 - B 6 (Galibi E olarak isimlendirilir.)         B 3 - A 6 (Galibi F olarak isimlendirilir.) 

 C 3 - D 6 (Galibi G olarak isimlendirilir.) D 3 - C 6 (Galibi H olarak isimlendirilir.) 

 A 4 - B 5 (Galibi I olarak isimlendirilir.) B 4 - A 5 (Galibi İ olarak isimlendirilir. ) 

 C 4 - D 5 (Galibi J olarak isimlendirilir.) D 4 - C 5 (Galibi K olarak isimlendirilir.) 

Play – Off Eleme Turu müsabakaları kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır. İki (2) galibiyet 

alan takım Play – Off Son 16 Turu 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. Play – Off Son 16 Turu Müsabakaları 

Normal sezon müsabakaları sonunda grupların ilk iki sırayı alan sekiz takım ile Play – Off Eleme Turu 

müsabakalarında tur atlayan sekiz takım aşağıda gösterildiği gibi eşleşirler.  

Play – Off Son 16 Turu müsabakalarında takımların normal sezonda ve eleme turu müsabakalarında 

oynamış oldukları müsabaka sonuçları ne olursa olsun müsabakalar 0 – 0 başlar. 

A1 - J (Galibi L olarak isimlendirilir.)               B1 - K (Galibi M olarak isimlendirilir.) 

 C1-  I (Galibi N olarak isimlendirilir.)              D1  - İ (Galibi O olarak isimlendirilir.) 

 A2 - G (Galibi Ö olarak isimlendirilir.)              B2 - H (Galibi P olarak isimlendirilir. ) 

 C2 - E (Galibi R olarak isimlendirilir.)              D2 - F (Galibi S olarak isimlendirilir.) 

Play – Off Son 16 Turu müsabakaları kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır. İki (2) galibiyet 

alan takım Play – Off Çeyrek Final 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. 

 

4. Play – Off Çeyrek Final Müsabakaları 

Play – Off Son 16 Turu müsabakaları sonrasında tur atlayan sekiz (8) takım aşağıda gösterildiği şekilde 

eşleşirler; Çeyrek Final müsabakalarında takımların normal sezonda, eleme turunda ve Son16 Turu 

müsabakalarında oynamış oldukları müsabaka sonuçları ne olursa olsun müsabakalar 0 – 0 başlar. 

L - P (Galibi Ş olarak isimlendirilir.)                M - Ö (Galibi T olarak isimlendirilir.) 

 N - S (Galibi U olarak isimlendirilir.)              O - R (Galibi Ü olarak isimlendirilir.) 

Play – Off Çeyrek Final müsabakaları kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır. İki (2) galibiyet 

alan takım Play – Off Yarı Final 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. 

 

5. Play – Off Yarı Final Müsabakaları 

Play – Off Çeyrek Final müsabakaları sonrasında tur atlayan dört (4) takım aşağıda gösterildiği şekilde 

eşleşirler; Play - Off Yarı Final müsabakalarında takımların normal sezonda, Play – Off Eleme Turunda, 

Play – Off Son 16 Turunda ve Play – Off Çeyrek Final müsabakalarında oynamış oldukları müsabaka 

sonuçları ne olursa olsun müsabakalar 0 – 0 başlar. 

Ş - Ü (Galibi V olarak isimlendirilir.)                T - U (Galibi Y olarak isimlendirilir.) 

 

Play – Off Yarı Final müsabakaları kazanılmış üç (3) müsabaka üzerinden oynanır. Üç (3) galibiyet alan 

takım Final müsabakası oynamaya hak kazanır. Bu turda ilk iki müsabaka, Normal sezonu grubunda 
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üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü müsabaka ve gerekirse dördüncü müsabaka rakip sahada, 

beşinci müsabakanın gerekmesi halinde Normal sezonu grubunda üst sırada bitiren takımın sahasında 

olmak üzere sıra ile oynanır. 

Not: Bu eşleşmede takımların normal sezon sonu gruplarındaki sıralamalarının eşit olması durumunda, 

normal sezon galibiyet yüzdesi daha yüksek olan takım, galibiyet yüzdesinde de eşitlik olması halinde 

normal sezon toplam averajı daha yüksek olan takım, toplam averajda da eşitlik olması durumunda ise 

normal sezon müsabaka başına ortalama daha fazla sayı atan takım Play – Off Yarı Final eşleşmesinde 

ilk iki müsabakanın ev sahipliğine hak kazanmış olur. (Normal sezon galibiyet yüzdesi hesaplamasında 

eşleşen takımların yer aldığı gruplardaki takım sayısında farklılık var ise takım sayısı fazla olan grupların 

son sırasında yer alan takımlar hesaplamaya dahil edilmezler.) 

 

6. Final Müsabakası 

Play – Off Yarı Final Müsabakaları sonrasında rakibine üstünlük sağlayarak tur atlayan V ve Y takımları 

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Ligleri Direktörlüğü’nün belirleyeceği bir merkezde tek 

müsabaka olarak karşılaşırlar. 

Final müsabakasını kaybeden takım TB2L İkincisi olarak, kazanan takım ise TB2L Şampiyonu olarak 

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

 

7. 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 Müsabakası Şampiyonu 

(2) Final Müsabakası Finalisti 

(3) Play – Off Yarı Final müsabakasında Final Müsabakası Şampiyonuna elenen 

(4) Play – Off Yarı Final müsabakasında Final Müsabakası Finalistine elenen 

(5) Play – Off Çeyrek Finalde elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 1. olan 

(6) Play – Off Çeyrek Finalde elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 2. olan 

(7) Play – Off Çeyrek Finalde elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 3. olan 

(8) Play – Off Çeyrek Finalde elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 4. olan 

(9) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 1. 

olan 

(10) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 2. 

olan 

(11) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 3. 

olan 

(12) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 4. 

Olan 

(13) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 5. 

Olan 

(14) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 6. 

Olan 

(15) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 7. 

Olan 

(16) Play – Off Son 16 Turu Müsabakalarında elenen takımlardan galibiyet yüzdesi sıralamasında 8. 

Olan 

 (17-39) 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.  

 

 


