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Kimsenin Bakmadıkları...
Niğde Belediyespor’un adını belki de Beşiktaş’la yaptığı 
ve şanssızca elendiği 2-1’lik maçtan sonra hiç duyma-
dınız; ancak onlar bir destan yazarak ligde 20 maçtır 
yenilmediler, zirveyi zorluyorlar.  

Biz de kalecileri Asım Atmalıoğlu’nun kariyerine bir 
bakış attık. 1985 / Adana doğumlu başarılı eldivenin bu 
sezonki patlaması; geçmişinden de bir intikam olabilir 
mi?

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den BAL’a düşen kulüpleri de 
çoğu insan düşünmez... Doğal bir dürtüdür bu zira, ye-
rine yenileri gelmiştir halihazırda... Biz düşündük ve ne 
yaptıklarını inceledik. Maalesef çok da iç açıcı bir tablo 
yoktu ortada...

İl kontenjanı çok eleştirilse de BAL’da yarışı son saniyeye 
kadar tutan bir uygulama olarak göze çarpıyor. İlk sayı-
mızda bu kontenjana değinmiştik, bu sayıda da konten-
jan rekabetlerinden Kırıkkale-Yahşihan’ı ele aldık. Üç 
puana indirgenen yarışı hangisinin kazanacağını biz de 
sizin gibi takip edeceğiz...

Gol düelloları, kritik bir anda belki de son nefeste yapı-
lan gol vuruşlarıyla 1-0 biten muazzam üç puanlar... 2. 
ve 3. Lig’de geride kalan yirmiyi aşkın haftada sahaların 
en enteresan maçları, Erkan Aday’ın kalemiyle sizlerle 
olacak... 

Biraz da nostalji yapalım dedik ve BAL’a geçiş aşamasın-
da yürütülen Deplasmanlı Amatör Lig’i yâd ettik. Benan 
Diker’in tadına doyum olmayan yazısı ve arşiviyle...

Velhasıl-ı kelam, çarşamba günlerinizi zapt etmeye 
geliyoruz. Kimsenin bakmadığı liglere bakılabilecek en 
objektif, en kapsamlı şekilde bakmaya gayret ederek. 
Sizin de bize yoldaş olma ihtimaliniz var mıdır?
      

                                  Alper Kaya
                         Doksan+ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni



4. Sayfa - Kırıkkale Futbolunda Nefesler Tutuldu
                                                                                  ->
Bölgesel Amatör Lig’deki il kontenjanı yüzünden 
MKE Kırıkkale ve Kırıkkale Yahşihanspor son 
periyoda nefeslerini tutup giriyor...

5-7 Sayfa - İkinci Lig

İkinci Lig’de 23. hafta maçlarının panoramasın-
da grup liderini deviren Çankırı, Ofspor’a maç 
çevirten Tolgay Kerimoğlu, hat trick yapan Ekrem 
Sarıçam geniş yer tuttu.

8-9 Sayfa - Kaybolan Yıllarının Peşinde Bir Ka-
leci
                                                                                  ->
Grubunda liderlik kovalayan BAL takımı Niğde 
Belediyespor’un, performansı patlama yapan kale-
cisi Asım Atmalıoğlu’na doğrulttuk büyütecimizi...                                                            

11-13 Sayfa - Üçüncü Lig

Üçüncü Lig’de 26 hafta geride kalırken, 26. haf-
tanın panoramasında Keçiörengücü’nün teknik 
direktörü Murat Özgen, alt sıralardan kurtulmak 
isteyen Bergama Belediyespor, attıkları gollerle 
takımlarını sırtlayan Serdar Karaduman ve Samet 
Günhan geniş ele alınırken satırbaşlarında da 
Üçüncü Lig’e kapsamlı inceleme getirildi.

15-16 Sayfa - Hatırlar mısınız? Deplasmanlı 
Amatör Lig
                                                                               ->
Bölgesel Amatör Lig’e geçiş sürecinde mücadele 
verilen Deplasmanlı Amatör Lig tarihi, Benan 
Diker’in kaleminden...

17-19 Sayfa - Profesyonel Liglere Veda
                                                                                  ->
Geçtiğimiz sezon 3. Lig’e veda edip Bölgesel 
Amatör Lig’e düşen 12 kulübümüzün durumunu 
irdelediğimiz bu yazımız Erkan Aday imzalı.

20-22 Sayfa - En Enteresan Maçlar

2012-2013 Sezonu’nda ilginç skorlara, garip geliş-
melere gebe olan maçları listeledik.
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KIRIKKALE FUTBOLUNDA 
                                         NEFESLER TUTULDU!

Alper KAYA
twitter.com/alper_kaya

Geçtiğimiz sezon transfer yasaklı üçüncü senesindeki mücadelesi 3. Lig’den Bölgesel Amatör’e düşmekle 
neticelenen, Türk futbolunda sekiz sezon iç sahada yenilmeme rekorunu kıran ve Süper Lig’e yükselen ilk ilçe 
takımı olan MKE Kırıkkale’yi yeni bir tehlike bekliyor: Yahşihan!

İl kontenjanı kıstasına göre, aynı ilin takımlarından birisnin küme düşmesi kesin. Sezon başından beri pu-
antajda üstün götürdüğü mücadelesi ikinci devre itibariyle sekteye uğrayan MKE Kırıkkale’nin alt sıralardan 
kurtulmaya çabalayan Yahşihan ile arasında sadece üç puan ve bir basamak kaldı.

Bölgesel Amatör Lig’de 6. Grup’ta mücadele eden Kırıkkale ile Yahşihan, sezonu derbiyle açmışlar; gergin 
geçen maç 0-0 bitmişti. Bu başlangıç akabinde Kırıkkalespor ilk devreyi 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 de mağ-
lubiyetle kapatmıştı.

Buna mukabil zayıf sayılabilecek Yahşihan sadece dokuz puan toplayabilmiş ve küme düşme hattı olan son iki 
takımın arasında yer almıştı. Toplam bir galibiyet ve altı beraberlik ile bu dokuz puanı toplayabilmişti. Ara-
larındaki kontenjan dolayısıyla Yahşihan kırmızı hattın ötesine çıksa dahi Kırıkkale’yi sıralamada geçmediği 
sürece küme düşecekti; aradaki altı puan da ciddi bir handikaptı. Dahası, Yahşihan ilk devrede sadece ikinci 
haftada karşılaştığı ve grubu da sonuncu tamamlayan Eskipazar’a karşı galibiyet alabilmişti.

Ancak ikinci devrede bu rekabet bambaşka bir boyuta ulaştı ve Yahşihan atağa geçti! İlk maçta Kırıkkale’ye 
1-0 yenilerek aradaki puan farkının dokuza çıkmasına engel olamayan Yahşihan sonrasında Eskipazar’a ilk 
devredeki gibi üstünlük kurdu, iki hafta sonra Sincan Belediyespor’u yenerek sürpriz bir çıkış yakaladı ve peş 
peşe Bartın ile Tosya Belediyespor maçlarından beraberlik kopardı. Son oynadığı Gerede maçında 1-0’lık 
şanssız bir mağlubiyet almasına karşın 9 puanlık farkı üçe indirip son haftalara Kırıkkale’de nefesleri tutup 
girmeye neden oldu!

Zira Yahşihan’ın sekiz puan topladığı bu sürece MKE Kırıkkalespor sadece Akyurt Belediyespor ve İskilip Be-
lediyespor ile beraberlik sıkıştırabilmişti! İlk devrede bu periyotta altı puan toplayabilen Kırıkkale’deki düşüş 
böyle devam ederse Yahşihan için beklenmedik bir ikramiye doğabilir...

MKE KIRIKKALESPOR KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR
Eskipazar Belediye Ankara Adliye
Ostim İskilip Belediye
Kozlu Belediye Zonguldak Kömürspor
Sincan Belediye Akyurt Belediye
Bartın Sorgun Belediye

KALAN MAÇLARI
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ikinci lig

BEYAZ GRUP

İskender Köksal (Alanya)

KIRMIZI GRUP



 6

ikinci lig
                               HAFTANIN PANORAMASI

Alper KAYA

2. Lig’de  24. hafta maçları büyük bir sürprize neden oldu 
ve Kırmızı Grup’ta Tepecikspor, başkent deplasmanından 
aldığı 2-1’lik galibiyetle hem lideri koltuğundan etti hem de 
yeni lideri de kendisi olarak belirledi.

Beyaz Grup’ta ise düşme hattından çıkmak isteyen Şekers-
por geçen hafta olduğu gibi bu hafta da puantajdaki rakiple-
rinden 0-0’la puan kopardı. Son haftalarda kıymeti artacak 
olan bu bir puanlar küme düşen takımı da belirleyeceğe 
benziyor...

HAFTANIN KARŞILAŞMASI: SAKARYASPOR - BOZÜYÜK

Kırmızı Grup’ta son sırada yer alan Sakaryaspor, kendi sahasında ağırla-
dığı Bozüyük’ü 2-1’le geçerken puanını 15’e yükseltti ve düşmeme hattıyla 
arasındaki farkı 8’e indirdi. Sakaryaspor’un galibiyetindeki gollere Levent 
Demiray ve Abdülkadir Ayyıldız imza attı.

HAFTANIN TAKIMI: BALIKESİRSPOR

2. Lig Beyaz Grup lideri Balıkesirspor alt sıraların puan farkını kapatmasına izin verme-
yerek yükselişini sağlama almayı sürdürdü. 6 haftadır kaybetmeyen, 4 galibiyet ve 2 bera-
berlik almış olan kırmızı beyazlılar galibiyet serisini grubun dişli ekiplerinden; üçüncü 
sıradaki Tokat karşısındaki 1-0’lık skorla üç maça çıkardı. Yenilmezlik serisini yedi maça 
çıkarmalarını sağlayan golü ise uzatma dakikalarında Hüseyin Kar’ın ayağından buldular.
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                                                                                                   HAFTANIN OYUNCUSU: CANER ERDOĞAN

Beyaz Grup’un en dişli takımlarından Hatayspor, Tepecik deplasmanında ilk mağlubiyetini tatmıştı. 
Hatay’ın ikinci İstanbul kuşatması da etkisiz oldu ve Pendikspor, Caner Erdoğan’ın ayağından bulduğu tek 
golle üç puanı hanesine yazdırarak play off hattını karıştırdı, dahası kendilerini de altı puanlık farkla play 
off adayı yaptı.

Bu gol Caner’in ligde attığı beşinci goldü.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: ARMAĞAN TURHAN

Tepecikspor’un başına geçtiğinden sonra İstanbul temsilcisine doping etkisi yapan tecrübeli di-
rektör zirveyi gördü. Lider Bugsaş’ı 2-1 mağlup ederek 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk sıraya konuşla-
nan Tepecikspor’da maça değişiklikler damga vurdu. 1-0 geri düşen yeşil beyazlılarda ikinci devre 
Armağan Hoca’nın oyuna soktuğu Onur Çubukçu golünü atıp hocasını mahçup etmezken bitirici 
vuruşu Aytek Öktem yaptı ve deplasmanda üç puanı ve zirve biletini cebine koyan Tepecik evine 
neşeli döndü.

ikinci lig



KAYBOLAN YILLARININ PEŞİNDE BİR KALECİ:
               ASIM ATMALIOĞLU

Sezon başında Türkiye Kupası’nda ilk kez amatör statüdeki kulüpler de dahil edilmiş; geçtiğimiz sezon 
için Avrupa’ya gidiş bileti alamayan Süper Lig 
temsilcisi Beşiktaş da kupanın ilk turlarında 
mücadele etmişti.

Beşiktaş’ın eşleştiği ve 2-1’lik skorla son dakika-
larda rakiplerinin direğe takılmasının yardımıy-
la elediği Niğde Belediyespor’da o günden bugü-
ne bir destan yazılıyor! Bölgesel Amatör Lig’de 
yer aldığı 5. Grup’ta lider 68 Yeni Aksarayspor’u 
2 puanla takip eden lacivert kırmızılı Niğde 
temsilcisi grubun en az yenilen takımı üstelik: 
Sadece bir mağlubiyeti olan Niğde Belediyespor, 
21 maçta 13 kez galip geldi 7 kez de beraberlikle 
sahadan ayrıldı...

Bu üstün performansta Beşiktaş maçında da göz dolduran 1985 Adana doğumlu Asım Atmalıoğlu’nun da 
büyük payı olmalı zira Niğde Belediye, Asım’la ligde hiç mağlubiyet görmedi!

Beşiktaş maçından sonra ligde kaleyi de devralan Asım, 19 maçta ilk on birde başladı; sadece 4-1’lik Mer-
sin BŞB Meski galibiyetinde kadroda bulunmayan tecrübeli kaleci Türkiye Kupası’nın ilk turundaki 1-0’lık 
68 Yeni Aksaray galibiyetinde de kaleyi koruyordu.

19 Maç, 5 Gol!
Takımının formasını terlettiği 19 lig müsabakasında sadece beş gol yemeyi başaran ve toplamda 12 maç-
ta kalesini gole kapatan başarılı eldiven, takımının şampiyonluk yürüyüşünde grup liderini biri Türkiye 
Kupası’nda olmak üzere iki kez mağlup eden Niğde Belediyespor’un en büyük güvencesi oldu! Önümüz-
deki pazar günü grubun kaderini de belirleyecek olan üçüncü düelloda da şüphesiz takımının kaledeki 
sigortası olacak...

Alper KAYA
twitter.com/alper_kaya
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Geçtiğimiz sezon da Niğde Belediyespor’un kalesini koruyan Asım, 
birisi play out maçı olmak üzere 19 maçta kalede yer almış; kalesinde 
24 gol görmüştü. Ligin sonlarına doğru performansını düzelten ve 
baraj maçı da dahil son dört maçta kalesini gole kapatan Asım At-
malıoğlu yükselişini bu sezon gerçekleştirdi ve takımını Üçüncü Lig 
yolundaki en iddialı takımlardan birisi haline getirdi.

Askerliğini Jandarmagücü’nde yapan Asım Atmalıoğlu, sonrasında 
Erzin Belediyespor’la anlaşmış fakat bu takımda çok fazla forma 
şansı bulamamıştı. Profesyonel kariyerinde ise alt yapısından yetiştiği 
Adana Demirspor, Bulancakspor, Yalovaspor ve Eyüpspor var. 

İlk profesyonel maçı 2004 - 2005 Sezonu’nda o dönemki adıyla Fortis 
Türkiye Kupası’nda Mersin İdman Yurdu ile Adana Demirspor’un eş-
leşmesi olan Asım, bu maçtan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılmasına karşın 
Lig B’de mücadele eden Demir’in kalesini koruduğu tek lig maçı olan 
Karamanspor müsabakasından 3-1’lik galibiyet çıkarmış...

Sonraki sene 3. Lig’deki Bulancakspor’un formasını terleten Asım 
Atmalıoğlu; 30 maçın 24’ünde forma giyerken yedi beraberlik, altı 
galibiyetle takımını sırtlamış. 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Bulancakspor o sezon toplamda dokuz galibiyet, 
sekiz de beraberlikle ligi küme düşme hattının dört puan üstünde kapatmıştı.

Takımının performansına rağmen Asım Lig B takımlarından Yalovaspor’a transfer oluverir. Bu takımda 
sezon boyunca sadece bir kez forma şansı bulan, o maçta da Eyüpspor’a 2-0 yenilen Atmalıoğlu, kaderin 
cilvesi olsa gerek sonraki sezon Eyüpspor’a transfer olur fakat İstanbul temsilcisinde de sadece bir maça 
çıkabilir. Bu kez gülen taraf tecrübeli eldiven olacaktır ve Eyüpspor kendi sahasında ağırladığı İnegöl’ü 
1-0’la evine yollar.

Bu maç aynı zamanda Asım Atmalıoğlu’nun profesyonel kariyerindeki son maçı olacaktır.

            Bir Bakısta Kariyeri.
. ..

Eyüpspor formasını giyen Asım Atmalıoğlu, son profesyonel maçında İnegöl karşısına çıkıyor. Maç se-
yircisiz, İstanbul'da. Sahada kimler yok ki?

Halen Karşıyaka'da oynayan Muhammet Türkeri ve Göztepe’deki Orhan Taşdelen, alt liglerin golcüsü 
Alican Tez, Bursa alt yapısı çıkışlı Semih Türe, Kocaelisporlu Damir Yüksel, hala İnegöl'de oynayan Raif 
Demir, Antalyaspor alt yapısı çıkışlı ve hala Üçüncü Lig'de düzenli oynayabilen Mustafa Özkaya, Bandır-
masporlu Aydın Taşkın... Sözün özü, sahadaki oyuncuların büyük çoğunluğu halen profesyonel futbol 
yaşantısını sürdürürken Asım Atmalıoğlu amatörde oynuyor... Düşünün, o maçta Asım'ın yedeği olan 
Fırat Çakmak bile şu anda İkinci Lig'de Bugsaş forması giyiyor!

Kaderin bir diğer tecellisi ise o maçta galibiyet golünü atan Ersin Akkemik’in de Asım gibi amatöre dö-
nüşü oluyor...

            o maç
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   Vanspor yenilmezlik serisini İstanbul’da İstanbulspor’u 2-1 yenerek sürdürürken sarı siyahlılarda Armağan 
Turhan ile bu mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı. Fotoğraf, Deniz Sert’le gelen ikinci golün sevinci esnasında çekildi.

internetten

   
      Futbol aşkı sınır, lig, statü tanımıyor: Ceyhanspor!
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üçüncü lig
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üçüncü lig
                               HAFTANIN PANORAMASI

Erkan ADAY
Üçü cumartesi olmak üzere  toplam 26 karşılaşmayla 
27.hafta mücadeleleri tamamlandı.Geçen haftaya oranla 
6 gol fazla atıldığı bu haftada (toplam 76 gol), evsahipleri 
konuk takımlara galibiyetlerde 12-6 gibi büyük bir üstünlük 
sağlarken ; 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Sürpriz so-
nuçların da yaşandığı haftanın en gollü mücadelesine sahne 
olan ve en açık farklı galibiyetinin alındığı karşılaşmada, 
Gümüşhanespor zayıf rakibi Mardinspor’u 9-0 ile geçti.

HAFTANIN KARŞILAŞMASI: PAZARSPOR – SİİRTSPOR

Pazar’da çamur deryasını andıran sahada, goller ve çıkan kartlar ya-
ğan yağmura eşlik etti. Kıran kırana geçen mücadelede,son 15 daki-
kaya 3-1 geriden giren Pazarspor, rakibini 4-3 mağlup ederek, Kayseri 
Şekerspor’un 3 puan kaybettiği haftada, beşincilikten dördüncülüğe 
yükseldi.Siirtspor ise rakipleriyle arasındaki puan farkının 5’e çıkmasına 
engel olamayarak ligte kalma umutlarını tüketti.

HAFTANIN TAKIMI: TEKİROVA BELEDİYESPOR

Son haftaların istikrarsız takımı Tekirova, Play-Off ’un iddialı takım-
larından Kayseri Şekerspor’u deplasmanda Mustafa’larıyla (Özkaya 
ve Acar) 3-1 geçip 6 maçlık galibiyet hasretine nokta koyarken, Play-
Off iddiasını kuvvetlendirip rakibinin de 6 maçlık yenilmezlik serisi-
ne son verdi.
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üçüncü lig
HAFTANIN OYUNCUSU: BURAK GÖKSEL

Ligin şampiyonluk adaylarından Dardanelspor’a konuk olan Kocaeli temsilcisi Derince Belediyespor, 
müsabakadan 1-1 berabere ayrılıp alt sıralardan kurtulma adına, altın değerinde 1 puan alırken; devre 
arasında Kartalspor’dan kiralanan ve bu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle takımına hayat veren 
genç oyuncu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon üçüncü kez fileleri sarstı ve takımına toplamda 5 puan 
kazandırdı.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: TARIK DAŞGÜN

Geçen hafta ceza tahtasına aldığımız Hacettepe’nin patronu Daşgün, bu haftaki Adıyamanspor karşılaşma-
sında yaptığı kritik müdaheleyle takımına Play-Off yolunda kritik 3 puan kazandırdı. İkinci yarı başlama-
dan Burak Koyuncu’yu oyundan alıp Murat Can Bölükbaşı’nı oyuna süren genç teknik adam, bunun ödü-
lünü genç öğrencisinin ikinci yarının üçüncü dakikasında attığı golle aldı.Mücadeleyi 1-0 kazanan başkent 
temsilcisi, Batman Petrolspor’un kaybettiği haftada, puan cetvelindeki yerini korudu.

Doğu'da Batan Güneş
1970'li yıllarda 2 senede 2 küme birden atlayarak Türkiye 
1.Ligi'ne çıkan ilk Doğu takımı ünvanına sahip Diyarbakırs-
por, her geçen gün daha da eriyor !! Bu hafta Kocaelispor'a 
konuk olması gereken yeşil-kırmızılı ekip, yeterli ilgiyi ve 
maddi desteği göremeyince bu deplasmana gidemedi. Daha 
önce de aynı nedenlerden dolayı 7.haftadaki Maltepe deplas-
manına çıkamayan Güneydoğu ekibi, bir karşılaşmaya daha 
çıkmadığı takdirde ligten otomatikman düşürülecek.
Kulüp tek desteği ise Kayapınar'da faaliyet gösteren Özkılıç 
Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç'tan gördü.
Özkılıç'ın bağışladığı 5000 TL, futbolculara ve personele 
dağıtıldı.

Hakem Değişikliği
Geçen haftaki Mardinspor-Maltepe karşılaşmasının hakemi 
olarak atanan Enez Kaplan'ın  yerine Emre Düz ; Belediye 
Vanspor – Diyarbakır Büyükşehir Belediye karşılaşmasında 
da Tunahan Ertem'ın yerine Emre Ajun düdük çalmıştı.
Federasyon; Enez'in annesinin vefatını, Ertem'in de idmanda 
sakatlanmasını gerekçe olarak göstermişti. Bu hafta da  Bursa 
Nilüferspor – Aydınspor 1923 müsabakasını yönetmesi ge-
reken Zafer Koçbay'ın sağlık sorunları baş gösterince yerine 
Sarper Barış Saka görevlendirildi. Eğer Saka bu karşılaşmaya 
atanmasaydı, Gölbaşı ile Kazan arasında oynanan Ankara Sü-
per Amatör Küme 17.hafta mücadelesinde düdük çalacaktı.

Futbol Doksan Dakika Mıdır Acaba ?!
1.Grup'ta Bergama-Kastamonu arasında düşme hattını çok 
yakından ilgilendiren mücadele hafta ortası yaşanan ge-
lişmelerle başladı: Kastamonuspor yönetimi, konaklamak 
için, Bergama'daki tüm otellerle aramış ; ancak ilçedeki 
otel yöneticilerinin hepsi de Batı Karadeniz ekibine çeşitli 
bahaneler üretip onları otellerine kabul etmeyince kırmızı-
siyahlılar da Ayvalık’ta konakladı.Bir başka ilginç gelişme 
ise, geçen hafta Bergama'ya kendi sahasında 2-1 kaybeden 
Tekirova'nın teknik direktörü Gürkan Ferhatoğlu'nun “ha-
tır şikesi yaptık” demesi üzerine kulüp yönetimi tarafından 
görevine son verilmesiydi.Bunun üzerine harekete geçen 
Kastamonuspor yönetimi, internete ve basına yansıyanla-
rı toplayıp TFF'ye başvuruda bulunacağını beyan etmiş ; 
ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Galibiyet Getiren Değişiklikler
2.Grup'ta oynanan iki karşılaşmada teknik direktör-
lerin oyuna müdahaleleri damga vurdu: Play-Off yo-
lundaki rakiplerinden Batman Petrolspor'u ağırlayan 
Ümraniyespor'un teknik direktörü Ergun Ortakçı, devre 
arasında Mucahit'i oyundan alıp Bulut Kaya'yı sahaya sürdü 
ve hocasını mahçup etmeyen Kaya da karşılaşmanın tek go-
lünü 78.dakikada kaydedip takımına galibiyeti getirdi. Öte 
yandan, golsüz devam eden İskenderunspor-Sivas 4 Eylül 
Belediye mücadelesinde de konuk takımın teknik patronu 
Alaatin Çiçek, bitime beş dakika kala Muhammet'in yeri-
ne Uğur Keskin'i oyuna dâhil etti ; Keskin de değişikliğin 
yerinde olduğunu kanıtlarcasına, son dakikada Akdeniz 
ekibini yıkan golü attı.

Ceza Tahtası: Sarı ve Kırmızı Kartlar
Bu hafta da geçen haftayı aratmadı ve 26 karşılaşmanın 
hakemi futbolculara 135 sarı, 11 kırmızı kart göstermek du-
rumunda kaldı. Maç başına neredeyse 5 sarı kart düşerken; 
1.Grup'taki 9 karşılaşmada 7 kırmızı kart çıkması dikkatler-
den kaçmadı.  
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Gol düellosuna dönüşen Pazarspor - Siirtspor ma-
çında Siirt’in penaltı golünü yerel muhabirler böyle 
görüntüledi. Golü atan Serkan Çelik oldu.

               Giresun’un sürpriz bir şekilde İstanbul Güngörenspor’u 2-1 mağlup ettiği maçtaki gol sevinci 
                                                                        DHA objektiflerine böyle yansımış.

Fethiyespor’un Sarıyer deplas-
manında açtığı “Savulun Geri 
Voyn Liglerin Efesi Geliyooor” 
pankartı gülümsetti.

internetten
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amatorfutbol.org sitesinde sıkıntı çektiğimiz yerel liglerde bizlere can simidi olan, amatör futbol hakkında 
eşsiz bilgilere ve arşive sahip, Maçkolik'in BAL direktörlüğünü yapan çok sevgili abim Benan Diker'in (twit-
ter.com/silas76) katkılarıyla...

Deplasmanlı Amatör Ligde İlk Yarı...

2012-2013 sezonuyla birlikte 3.yılına giren Bölgesel Amatör Lig'in 
(BAL) devamı kabul edilen Deplasmanlı Amatör Lig’in (DAL) ilk 
yarısı 9 Aralık 1990 tarihinde oynanan maçlarla tamamlandı.Uzun 
bir ara veren ligin ikinci yarısı ise 2-3 Şubat 1991 tarihinde oynanan 
maçlarla devam etti.

Lig Nasıl Kuruldu ?

O yıllarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde 
faaliyet gösteren amatör futbolun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi 
amacıyla TFF ile ortak bir çalışma yaptı. Amaç, Deplasmanlı Ama-
tör Lig’in 3. Lig’in alternatifi olarak geliştirilebilmesiydi.

İlk Deneme 1988-1989 Sezonunda Yapıldı

1988-1989 sezonundaki Türkiye Amatör Fut-
bol Şampiyonası 2. ve 3.turunda denenen çift 
devreli lig usülü şeklinde oynanan ve 3. Lig’e 
çıkacak 4 takımı belirleyecek uygulama, 2 se-
zon sonra bu sefer tamamıyla uygulama alanı 
bulacaktı.

TFF, 1989-1990 sezonunu sonunda bu sezona 
mahsus olmak üzere 3. Lig’den küme düş-
meyi kaldırdı ve küme düşen takımları lige 
tekrar aldı. 1989-1990 Sezonu’nda illerinde 

şampiyonluk alarak Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’na katılan ve 3. Lig’e terfi etmeyi amaçlayan fakat 
bu hedeflerine ulaşamayan 168 takımdan kriterlere uyan takımların hemen hemen tamamı yeni kurulan 
lige alındı.(Profesyonel şubeleri olduğu için Kartalspor, Düzcespor ve Tekirdağspor gibi takımların amatör 
takımları ise yeni kurulan lige alınmadı.) Lige girmek için başvuru yapan 50’ye yakın takımın müracaatları-
nın tamamına yakını ise kabul edilmezken bu takımlara 3. Lig yolunun kapatılması lige alınmayan takımlarca 
büyük bir tepki ile karşılandı.

Erkan ADAY
twitter.com/erkan_aday

                 HATIRLAR MISINIZ?

         DEPLASMANLI AMATÖR LİG
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Lig Başlıyor

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Amatör Futbol Kurulu ve TFF’nin ortaklaşa düzenlediği lig 19-
20 Ekim 1990 tarihinde 18 grupta toplam 169 takımın katılımıyla başladı. Lig 2 tur üzerinden yapıldı. Çift 
devreli lig usulüne göre oynanan 1. tur sonunda 1. grupta Trabzon Kurtuluş, 2. grupta Erzurum Yol, 3. grupta 
Van DSİ, 4. grupta Çarşamba Şeker, 5.grupta Adana Köy Hizmetleri, 6. grupta Diyarbakır DSİ, 7. grupta Kay-
seri Belediye, 8. grupta Konya Yol, 9. grupta Ankara Gazi Tıp, 10. grupta Yeni Bornova, 11. grupta Kestel, 12. 
grupta Ankara Köy Hizmetleri, 13.grupta Didim, 14. grupta Manisa Köy Hizmetleri, 15. grupta Sefaköy, 16. 
grupta İSKİ, 17.grupta Küçükpazar, 18. grupta Kozluspor gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak 2.tura 
yükseldi.

Gruplardaki takım sayısına göre son 3 veya 4’te kalan toplam 65 takım ise doğrudan illerinde bulunan ma-
halli liglere düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3.Lig'te

2. tura yükselen 18 takımın 4 farklı gruba ayrılarak oynadığı çift 
devreli lig sonunda gruplarını şampiyon olarak tamamlayan İSKİ(İstanbul Büyükşehir 

Belediyespor), Ankara Köy Hizmetleri, Konya Yol ve Van DSİ takımları 3. Lige yükselmeyi başardı.

Lig Statüsü Çok Katı Oldu ve Aceleye Getirildi

Yeni kurulan ligin statüsü o kadar katıydı ki takımlar normal sezonu lig ikincisi bitirse dahi ertesi sezon 
lige devam edebilmek için mahalli ligde derece yapan takımla çift maç eleme usulü play out maçı yapmak 
zorunda kaldı. Ayrıca 12. Grupta ligi aynı puan ve averajla tamamlayan Ankara Köy Hizmetleri ve Ankara 
DSİ takımlarının şampiyonluğunu kura atışının belirlemesi statü hazırlanırken aceleci davranıldığının en 
büyük göstergesi oldu. Ayrıca Sarıkamışspor, Pazarspor, Vezirköprüspor, Kırıkhanspor, Antalya Ormanspor, 
Samsun Kadıköy, Silifkespor ve Ardeşenspor gibi takımların hükümetin isteği ile 3. Lig’e alınması 1990-1991 
Sezonu’nda Deplasmanlı Amatör Lig’de yer alan diğer takımlarca büyük tepkiyle karşılandı.Kaldı ki Deplas-
manlı Amatör Lig 5. Grupta yer alan Silifkespor’un ligde son 4 sırada kaldığı için Mersin 1. Amatör Küme’ye 
düşmesi gerekirken 3. Lig’e alınması tepkileri daha da arttırdı.

Maddi Sıkıntılar Ligin Ömrünü Kısalttı

1990-1991 sezonunda başlatılan Deplasmanlı Amatör Ligin ilk sezonu adaletle bağdaşmayacak bazı kararlar 
dışında sorunsuz sayılabilecek bir şekilde kapandı.Fakat 1991-1992 sezonunun 1.tur 2.devre maçları ligin 
maddi tüm ihtiyaçlarını karşılayan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün lige ayıracak ödenek konusunda 
büyük bir sıkıntıya düşmesi sonucu uzun bir süre başlatılamadı.1992-1993 sezonunda ise maddi kriz derin-
leşerek devam etti.Ligin masraflarını karşılayan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Amatör Futbol 
Kurulu ile TFF arasındaki anlaşmazlıklar had safhaya vardı. Maddi krizin yanında yeni futbol kanunu ile 
amatörlerin TFF’ye bağlanması sonrasında çıkan yetki tartışması ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 
harcamalar için para vermemeyi kararlaştırması lige büyük bir darbe vurdu. Güç de olsa aşılan sıkıntılar son-
rası 2 tur üzerinden oynanan ve 7 takımın 3. Lig’e yükseldiği sezon büyük bir sıkıntı içinde tamamlandı.
14 grupta çift devreli lig usülü ile tek tur ile oynanan 1993-1994 Sezonu’nda ise gruplarında ilk 2 sırayı alan 
toplam 28 takım 3. Lig’e yükseldi. TFF 1993-1994 Sezonu’nun sonunda yaptığı açıklamada maddi sorunlar 
nedeniyle bu ligin kaldırıldığını bildirdi. TFF, aynı sezon içinde bir ilke imza atarak mağduriyetin giderilmesi 
adına DAL dışında illerinde amatör kümelerde derece alan takımlar arasında 3. Lig’e terfi maçları düzenledi 
ve burada başarılı olan takımları da 3. Lig’e aldı.
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         PROFESYONEL LİGLERE VEDA

Geçen sene 3 grupta toplam 57 takımın mücadele ettiği 3.Lig'e 12 takım mendil sallayıp Bölgesel Amatör 
Lig'e inmişti. En çok fireyi, üçer takımla Doğu ve Karadeniz Bölgeleri verirken ; ikişer temsilcisini profesyo-
nel liglerden uğurlamanın üzüntüsünü yaşayan Trabzon ve Diyarbakır başı çeken iller oldular.

Onları -ikişer temsilcisini kaybeden- Marmara ve İç Anadolu takip ederken, Ege ve Akdeniz de birer temsil-
cisine “elveda” demek zorunda kalmıştı.

AFYONKARAHİSARSPOR: Önceki sene, taraftarların protestosuna dayana-
mayan kulübün onursal başkanı Salim Pancar'ın istifasıyla sarsılan Ege tem-
silcisi, geçen sezona oldukça kötü başlar.Son 5 haftada Yücel Ocak'ın göreve 
gelmesiyle 2 galibiyet 3 beraberlik alsalar da düşmekten kurtulamazlar.
Bu sezon kadrosunu sil baştan yenileyen Afyon, genç bir kadroyla yola çı-
kar ; ancak maddi zorluklar da baş gösterince mücadele ettikleri Bölgesel Lig 
8.Grup'un ikinci yarısından itibaren ligten çekildiklerini beyan ederler. Ligin 
ilk yarısında oynadıkları 14 karşılaşmanın tamamını kaybeden ekip, sadece 5 
gol atabilmiş ve kalesinde 47 gol görmüştü. 

Bu durum üzerine,3.Lig'teki Sandıklıspor ile birleşecekleri dedikoduları bile 
ayyuka çıkmıştı. Yaklaşık 4 Milyon TL borcu bulunan mor-beyazlıların geleceği ise belirsizliğini koruyor.

AKÇAABAT SEBATSPOR:Yaklaşık 10 sene önce Süper Lig'te kısa bir süre de 
olsa boy gösteren Karadeniz ekibi, son yıllarda yaşadığı dar boğazlar ve transfer 
yasaklarıyla tarihinde ilk defa amatöre düşmenin acısını yaşamıştı.

Bu sene 1.Grup'ta mücadele eden ekip, yerel lige düşmeme mücadelesi veriyor.
Gruptaki Trabzon takımları içinde en az puana sahip Sebatspor, eğer Araklıspor 
ile arasındaki puan farkını kapatamazsa Trabzon 1.Amatör'e düşmesi kaçınılmaz 
olacak.

ARAKLISPOR: Sebatspor ile aynı grupta olan Araklı,belki şampiyonluk 
yolundan çok uzak ama rakibiyle olan puan farkının 7 olmasıyla, şimdilik 
Play-Out barajında... 

Öte yandan mali zorluklar da yaşayan yeşil-siyahlıların,son dönemde 5 
aydır ödenmeyen 25.000 TL tutarındaki otel borcuyla uğraşırken, daha önce 
de ödenmeyen eski faturalar nedeniyle tesislerinin elektriği kesilmişti.

ÇARŞAMBASPOR: Önceki sene Bölgesel Lig'ten 
3.Lig'e yükselen Samsun temsilcisi, misafir takım ol-
maktan öteye geçemeyince Bölgesel Lig'e geri dön-
müştü. 3.Grup'taki mücadelesine gayet iyi başlayan 
Karadeniz ekibi, son 11 karşılaşmada 1 galibiyet 3 
beraberlik ve 7 yenilgi alınca şampiyonluk iddiasını 
tamamen kaybetti. Yeşil-beyazlıların şimdiki amacı, 
BAL'a doğrudan devam edebilmek.

Erkan ADAY
twitter.com/erkan_aday
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ERGANİSPOR: 2011'de ilk kez düzenlenen Bölgesel 
Lig'te şampiyonluğu ilk ilan eden takım olan Güney-
doğu ekibi de geçen senenin misafirlerindendi ; ancak 
TFF'nin uygulamaya koyduğu CentilmenLig'te şampi-
yon olarak teselli bulmuştu.

Bu sene -4 Diyabakır takımının bulunduğu- 2.Grup'ta 
çok ince noktada! Çünkü Ergani ekibi şampiyon da ola-
bilir, yerel lige de düşebilir. Lider Yeni Diyarbakırspor 
ile aynı puana sahip olan sarı-siyahlıların üçüncü sırada 
yer alan Bismil Belediyespor ile sadece arasında 1 puan 
fark var. 

KAYAPINAR BELEDİYE: 2. Grup'un ilk dört sırasını parselleyen dört Diyar-
bakır takımından biri olan Kayapınar, cumartesi günü Ergani deplasmanından 
1-1'lik beraberlikle dönerek dördüncülüğe gerilese de hem şampiyonluk iddia-
sını korudu hem de rakibinin puan farkını açmasını engelledi.

Normalde iki temsilci hakkı olmasına rağmen dört takımla mücadele 
Diyarbakır'ın bir takımının 3. Lig'e yükselmesini göz önünde bulundurursak; 
ikinci sıradaki takım BAL'a devam ederken, üçüncü takım da Play-Out'a kala-
cak. Dördüncü takım ise Diyarbakır Süper Amatör'e yol alacak... Yani bu dört 
ekip -bir nevi- Sırat Köprüsü'nden geçiyorlar.

KARSSPOR: Geçen sene şüpheli bir şekilde ligten düşen 
Kafkas Kartalları,bu sene dış sahadaki inanılmaz berbet per-
formansı yüzünden 3.Lig hayallerine nokta koydular.Geçen 
hafta hemşehrisi Sarıkamış Esnafspor ile rakip sahada 1-1 
berabere kalarak rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı koru-
yan yeşil-beyazlılar, eğer ligi Sarıkamış'ın üstünde bitirirse, 
statü gereği Kars 1.Amatör Küme'yi şampiyon olacak takım-
la baraj oynayacak. 

KEPEZ BELEDİYESPOR: Kuşadasılı işadamları tara-
fından satın alınan hâttâ geçen seneki maçlarının bazıla-
rını Kuşadası'nda bile oynayan Antalya ekibi, bu sene 7. 
Grup'ta mücadelesini sürdürüyor. Gruptaki dört Antalya 
takımı içerisinde ikinci olan kırmızı-beyazlılar, bu grup-
taki hiçbir Antalya takımının 3.Lig'e çıkma şansı kalma-
dığından bıçak sırtında çünkü en çok toplayan Antalyalı 
ligte kalırken, ikinci olanı Play-Out'a kalacak, diğer iki 
takım da doğrudan Süper Amatör'e düşecek.

KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. : 2008'de Keçiören Beledi-
yespor olarak 3.Lig'e yükselen başkent ekibi, lige çıktığı 
yıl adını değiştirmişti 4 sene mücadele ettiği 3.Lig'e 
geçtiğimiz sezon veda eden  mavi-beyazlılar, bu sene 
Bölgesel Amatör Lig'e katılmadılar.



LÜLEBURGAZSPOR: 1979-80 senesinde Beşiktaş ve 
Fenerbahçe'yi kupa dışına itip Türkiye Kupası'nda yarı 
final oynarak Trakya Futbolu'nun tarihindeki en büyük 
başarısına imza atan yeşil-kırmızılılar, son yıllarda 
yaşadığı kayyum ve kapanma tehlikesine karşı başkan 
Siyami Aslan'ın çabalarıyla ayakta kalsa da profesyonel 
liglere veda etmekten kurtulamamıştı. Temmuz 2012'de 
kongreye gitmiş ve Akif Beşer başkanlığa seçilmiş ve 
kadro baştan aşağı yenilenmişti.

Şu an 11. Grup'ta 28 puanla 8. olan Trakya ekibi, ligi 
böyle tamamladıkları takdirde önümüzdeki sene de 
BAL'da mücadele edecek.

KIRIKKALESPOR: 1967-1974 yılları arasında kendi sahasında oynadığı hiçbir maçta boyun eğmeyen ve 
1978'de 1. Lig'e çıkan ilk ilçe takımı ünvanına sahip Kırmızı Şimşekler, geçen sene tarihinde ilk defa amatöre 

yuvarlanan takımlar kervanına katılıyordu. İç Anadolu 
ekibini bu durumlara sürükleyen olaysa, geçmiş döneme 
ait borçlardan mütevellit 3 seneden beri süregelen trans-
fer yasağı...

Mevcut kadrosuyla 6.Grup'ta mücadelesini sürdüren 
kırmızı-lacivertliler, diğer Kırıkkale takımı Yahşi-
hanspor ile çekişiyor. Statü gereği Kırıkkalespor ya da 
Yahşihanspor'dan hangisi ligi daha üstte bitirirse Kırıkka-
le 1.Amatör Küme şampiyonuyla Play-Out'ta karşılaşacak

KÜÇÜKÇEKMECE: 9.Grup'ta yer alan İstanbul temsilcisi, ligte bir 
türlü istikrarı sağlayamayaması ve ilginç olaylara sahne olmasıyla dikkat 
çekiyor: 8.haftada -Mayıs 2012'den beri takımın başında olan- Şirahman 
Berber ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, Levent Sarıca ile anlaşmış 
ancak o da istikrarsız gidişata dur diyemeyince görevi Vehbi Cevher'e 
devretmişti. Amma velakin Cevher,17 Şubat'ta görevinden istifa edince 
kulüpte 2. Sarıca dönemi başladı.

Kulübün başına gelen bir başka ilginç olay da 26 ocakta yaşandı: Namık 
Sevik Sahası'nda Vefa'ya konuk olan Küçükçekmece, 3-2 geride olduğu 
maçın 85.dakikasında sahada 6 kişi kalınca ilk önce hükmen yenik sayıldı 
ancak Vefa da cezalı Ümit Akbaş'ı o karşılaşmada oynattığından bu sefer 
kendileri hükmen galip sayıldı.

Şampiyonluk yolunun çok çok uzağında olan Avrupa Yakası temsilcisine 
ufukta baraj müsabakası görünüyor.
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KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESPOR – DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

3. Grup’un 8. haftası gerçekten muhteşem bir mücadeleye sahne olacak ve karşılaşmanın 90 dakikasına 8 sarı 
kart ve 7 gol sığacaktı. İlk 25 dakikada Sertaç ve İbrahim’in golleriyle 2-0 öne fırlayan Darıca’ya Maraş Beledi-
yespor Aydın, Sertaç (k.k) ve Emrah ile 10 dakika içinde karşılık verip devreyi 3-2 önde tamamlıyordu. 
Dakikalar 66’yı gösterdiğinde İbrahim durumu 3-3’e getiriyor, 90.dakikada ise bu sefer sahneye Halil İbrahim 
çıkıyor ve karşılaşmanın sonucu belirleyen golü atıyordu. 
 
BERGAMA BELEDİYESPOR – SİİRTSPOR

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi iki takımın randevusunda, Cüneyt ve Önder’in golleriyle soyunma odası-
na 2-0 yenik giden Güneydoğu ekibi ; Muhammed,Semih (2) ve Devran’ın golleriyle bir anda 4-2 öne fıralıve-
riyor, Serkan’ın son dakikadaki golüne engel olamasalar da bu sezonki ilk dış saha galibiyeti hanelerine yazıdı-
rıyorlardı.

Ligin ikinci yarısındaki randevuda Siirtspor, 1-0 geriye düşmesine karşın, son çeyrek saatte Gökhan Kaya ve 
Serkan Çelik ile ağları havalandıracak ve rakibi karşısında yine geri dönmeyi başaracaktı.

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR

Geçen sene Bank Asya sponsorlu 1.Lig’ten el ele düşen iki takımın yolları bu sezon Kırmızı Grup’ta kesişecek-
ti. 

Lige pek de iyi başlamayan, 10.haftada teknik adam değişikliğine giden Çotanaklar; ligte zor günler geçiren 
Tatangalar karşısında maçın son 5 dakikasına kadar Ramazan’ın penaltısıyla yakaladığı üstünlüğü koruyama-
yacak ve Marmara ekibi, 86.dakika Selim (pen) ve -geçen sene Elazığspor’a jeneriklik bir gol atan- Kerem ile 
bu sezon ilk defa rakip sahada yüzü gülecekti.

Yenilgi karşısında şok olan yeşil-beyazlıların hocası Ergün Penbe ise ''85'inci dakikaya 1-0 galip girdiğiniz bir 
maçı eğer kazanamıyorsanız, ben futbolcu olsam lisansımı yırtardım'' diyerek futbolcularına sitem ediyordu.

      SEZONUN EN ENTERESAN MAÇLARI

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-1’lik Siirt üstünlüğünden 4-3’lük Pazarspor galibiyetine devşirilen maç-
tan hareketle geride kalan haftalarda enteresan olarak nitelendirilebilecek maçları listeledik...

Erkan ADAY
twitter.com/erkan_aday



PENDİKSPOR – TEPECİKSPOR

Armağan Turhan’ın gelişiyle müthiş bir grafik yakalayıp ligin iddialı takımlarından biri olan Büyükçekmece 
ekibi, Kırmızı Grup’un İstanbul derbisinde Anadolu yakasına konuk oluyor ve 15.dakikada Günay Şakar ile 
1-0 öne geçiyordu. Amma velakin karşılaşma bununla sınırlı kalmıyor ; yeşil-beyazlılar Yasin’in 35.dakikada 
ihracıyla sahada 10 kişi kalıyordu. Pendikli Cemal’in ihracından 4 dakika sonra 75.dakikada Tepecikli Ufuk 
kızarıyordu. Avrupa Yakası temsilcisi, Kırmızı-beyazlılar karşısında maçın yarısından fazlasını bir kişi eksik 
oynasa da yakaladığı üstünlüğü korumayı başarıyordu.

BEYLERBEYİ – SANCAKTEPE BELEDİYESPOR

Lige 6-0’lık Mardin galibiyetiyle başlayan Beylerbeyi, K.Maraş Belediye deplasmanında hezimete uğradıktan 
sonra Yozgat’tan da eli boş dönüyordu. Sancaktepe ise Elazığ Belediye ve Mardin karşısında galip gelip sezo-
nun ilk iç saha karşılaşmasında K.Maraş Belediye'ye 3-0 ile teslim olunca Anadolu Yakası ekibinde moraller 
biraz bozulmuştu.

Böyle bir havada oynanan karşılaşmada Sancaktepe maça fırtına gibi giriyor; Doğan,Cemal,Yaşar, Melik ile 
devreyi 4-0 önde tamamlıyordu. İkinci yarıda da hızını kesmeyen kırmızı-beyazlılar,son 10 dakikada 3 gol 
daha bulup 7-0 gibi çarpıcı sonuca imza atarken; rakibi karşısında tutunamayan Üsküdar ekibi, bu karşılaş-
madan sonra kan değişikliğine gidiyordu.

ANKARA DEMİRSPOR – ÇORUMSPOR

Play-Off yarışındaki rakipleri Orhangazispor ve İstanbulspor’un birbirleriyle oynadığı haftada -bir önce-
ki hafta Anadolu Üsküdar’ı yenerek bu sezon ilk kez galip gelen- Çorumspor’u ağırlayan başkent ekibi, bu 
mücadelede hiç de ummadığı bir sonuçla karşılaşacaktı. Daha 2.dakikada Muhammed’in şok golüyle geriye 
düşen Demirspor, Hüseyin ile beraberliği yakalasa da Doğukan’ın 45.dakikada gördüğü kartın rengi kırmızı 
olunca 10 kişi kalıyordu. Üstelik bitime 8 dakika kala Çorumspor Erol’la durumu 2-1’e taşırken; iki dakika 
sonra Uygar, takımını 9 kişi bırakıyordu. Mavi-lacivertliler, Bitime az bir zaman kala Mustafa ile bir puanı 
kurtarsa da Play-Off yolunda büyük yara alıyor ve 4 maçlık beraberlik serisinin startını veriyordu.

GÜMÜŞHANESPOR – KOCAELİSPOR

Son yıllarda yaşadığı maddi dar boğaz ve transfer yasaklarıyla profesyonel liglerin son basamağına kadar 
gerileyen, neredeyse U-19 takımıyla yoluna devam yeşil-siyahlılar, onurlu mücadelesini ligin güçlü takımla-
rından Gümüşhane karşısında da sürdürecekti. Ligin ilk yarısında kendi sahasında 2-0 yenildiği rakibi karşı-
sında, yıldız golcüsü Doğan’ın 2 golüyle devreyi 2-0 üstün kapatan Körfez, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar 
korumayı başaracak ve bu sezon Gümüşhane’de maç kazanan ilk takım olacaktı.

SANDIKLISPOR - ÇORUMSPOR

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Sandıklıspor, ligte sadece 6 puanı bulunan ve “düştü” gözüyle bakılan 
rakibi karşısında devreyi şok bir sonuçla tamamlayacaktı: 0-3

İkinci yarıda kendine gelen kırmızı-beyazlılar ; Gökhan,Arda ve Abdullah’la ilk 10 dakikada skoru denge-
ye getirdikten sonra, Gökhan (2) ve Emrah’la adeta kızgın kumlardan serin sulara atlarcasına bir galibiyet 
alıyorlardı.
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BATMAN PETROLSPOR – GEBZESPOR

Geçen sene müthiş performansıyla ligte kalmayı başaran ancak bu sene ligin dibinden kurtulamayan Gebzes-
por, Play-Off hesapları yapan rakibini şoka uğratacaktı. İlk 20 dakikada Ümit Mutlu ve Ufuk’un golleriyle 2-0 
geriyen düşen Petrolspor, 30.dakikada savunma oyuncusu Ahmet’in atılmasından 7 dakika sonra kalesinde 
üçüncü golü görecek ve ilk devrenin son dakikalarında forvet oyuncusu Uğur’un da kırmızı kart görmesiyle 
sahada 9 kişi kalacaktı.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih’in 62.dakikasında “belki bir puan” diye umutlansa da Marmara ekibi Halil ve 
Ufuk’un golleriyle sahadan 6-1 galip ayrılıyordu. Daha önce İskenderun’u 7-2 yenen Mor Menekşeler, ikinci 
dış saha galibiyetlerini yine 5 gol farkla alırken; Yarasalar da ilk kez kendi sahasında üç puan bırakıyordu.

KIZILCAHAMAMSPOR – YENİ MALATYASPOR

Lige 5’te 5 ile fırtına gibi giren başkent ekibi, lige orta karar bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor karşısında 
-hem de kendi sahasında- sürklase olacağını tahmin bile edemezdi... 5 maçta sadece 3 gol yiyen rakibi karşı-
sında etkili bir futbol sergileyen Doğu Anadolu temsilcisi; Emrah (2),Huzeyfe ve Eren golleriyle bu sezonki 
ilk dış saha galibiyetini 4-0 gibi çarpıcı bir sonuçla elde ediyordu. 

FETHİYESPOR – KAHRAMANMARAŞSPOR

İç sahadaki Polatlı BUGSAŞ yenilgisi ve dış sahadaki Ünyespor beraberliğiyle Erkan Sözeri ile yollarını ayıran 
Fethiyespor, Mustafa Ceviz’in göreve gelmesiyle 7 galibiyet 2 beraberlikle 12.sıradan 5.sıraya fırlamıştı ; ancak 
onlara -dış sahada pek de etkili olamayan- Kahramanmaraşspor “dur” diyecekti.

Maddi sıkıntılara rağmen üst sıralardan kopmayan Akdeniz Aslanları; 24.dakikada Gökhan ilk golü bulduk-
tan sonra, rakibinin –ilk yarınını bitimine 3 dakika kala- 10 kişi kalmasını fırsat bilip Adem’in ayağından 2 
gol daha buluyor ve 10 maçta sadece 1 gol yiyen rakibini 3-0 gibi net bir sonuçla geçiyordu. Lacivert-beyazlı-
lar ise, Mustafa Ceviz dönemindeki ilk yenilgilerini alıyordu.

BELEDİYE BİNGÖLSPOR – DARDANELSPOR

10.haftaya kadar kalesinde sadece 3 gol gören Bingölspor, sezona kötü başlasa da daha sonra toparlanışa 
geçen Dardanelspor’u kendi sahasında ağırladığı mücadelede, bu sezon ilk defa bir maçta kalesinde dört gol 
birden görecek ve sahadan boynu bükük ayrılacaktı.
Boğaz temsilcisini zafere taşıyan golleri Hüseyin (2), İlker ve Samet atarken; bu sonucun ardından Dardanels-
por, beşincilikten ikinciliğe yükselecekti.

KIZILCAHAMAMSPOR – ALTAY

Lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra devamını getiremeyen iki ekip soğuk bir kasım ayında hafta içi mesaisi-
ne çıkıyordu.

Müsabakanın henüz 5.dakikadasında ceza sahasına giren Altaylı futbolcuyu yere indiren Kızılcahamam'ın 
savunma oyuncusu Selçuk Bice takımı aleyhine penaltıya neden olup kırmızı kartla oyun dışı kalıyordu. 
Ahmet'le bu atışı golle sonuçlandıran İzmir takımı, Volkan ve Halil'le durumu 3-0'a taşır ; ancak Kızılcha-
mam mücadeleyi bırakmaz ve 46.dakikada oyuna dâhil olan Sebahattin ile umutlanır, 86. ve 90.dakikada 
Hüseyin Bak'ın -iki duran toptan gelen- iki kafa golüyle bir puanı kurtarır. Altaylı Murat Suci'nin 88.dakika-
da kırmızı kart görmesiyle iki takım karşılaşmayı 10'ar kişi tamamlar.
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