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Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan İlimizin tek profesyonel futbol takımı olan
Gümüşhanespor 1984 yılında kurulmuştur.

1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-1988 futbol sezonlarında 3.ligde mücadele etmiş ve
1987-88 sezonunda küme düşmüştür.

1990-91 yılında Gümüşhane Köy Hizmetlerispor olarak tekrar 3.lige alınmış ve 1991-92
yılında da bu takımla küme düşmüştür.

1994-95 futbol sezonunda Gümüşhane Amatör Liginde Emniyetspor adıyla şampiyon olan
takım Erzincan ve Kayseri'de yapılan 3.lige çıkma terfi maçlarında 3.Lige çıkma başarısını
göstermiştir.

1995-1996 sezonu Emniyetspor'un profesyonellikde ilk yılı olmuş hemşerimiz Aydın Doğan'ın
destekleriyle lige başlamıştır.Yönetim kurulunun aldığı karara istinaden takım onursal
başkanımız Sayın Aydın Doğan Beyin ismini alarak Gümüşhane Doğanspor adıyla 3.ligdeki
mücadelesine yeni bir azim ve heyecanla başlamıştır.İlk yıl profesyonelliğe entekre yılı
olmuştur.

1996-97 sezonunda, sezon başında ilk beş hedefiyle yola çıkılmış bu sezon 3.lig 2.grupta lig
3.lüğü gelmiştir.

1997-98 futbol Sezonu Gümüşhane Doğanspor Kulübünün tarihindeki en parlak sezon olarak
anılmaktadır.Gümüşhane halkı ,seyircisi, futbol takımı ,yönetim olarak şampiyonluğa kilitlenerek
yola çıkılmıştır.Takımımızın Onursal Başkanı Sayın Aydın Doğan'ın, kulüp başkanımız Sayın
Naim Ağaç'ın ve yönetim kurulunun büyük gayretleriyle 2.lige çıkmayı başarmıştır.Ayrıca
Türkiye kupasında aynı sezon içinde eşleştiği Aydınspor, Erzincanspor, Orduspor, Erzurumspor
ve Kartalspor gibi kendi gruplarının en iyilerini eleme başarısı gösterip altıncı turda tarihinde
karşılaşacağı ilk 1. Lig takımı Kocaelispor ile eşleşerek, bir 1.Lig takımını hemşehrilerimize
izlettirme başarısını göstermiştir. Bu dönem içerisinde Gümüşhane Doğanspor haklı olarak tüm
spor kamuoyunun, yazılı ve görsel basının gündemine oturmuş ve kendisinden övgüyle
sözettirmiştir.
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1998-99 futbol sezonunda iyi bir futbol sergilemeyen takımımız haliyle başarılı olamamış ve
3.lige tekrar düşmüştür.

1999-2000 futbol sezonunda göz dolduran futbolu ile kendisinden söz ettiren takımımız tekrar
2.Lige çıkma başarısını göstermiştir.

2000-2001 futbol sezonunda 2.Ligde yaptığı mücadele sonucu Ligi 2. sırada tamamlayarak
2.Lig A Kategorisine çıkma başarısını göstermiştir. Bu durum 2 yıl içinde takıma 2 şampiyonluk
getirerek İl içi ve İl dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin haklı olarak sevinmelerine ve
takımları ile onurlanmalarına sebep olmuştur.

2001-2002 futbol sezonunda 2.Lig A kategorisinde mücadele eden futbol takımımız 2.devre
itibari ile oynadığı futbol ile adından tekrar söz ettirmeye başlamış ve sezon sonunda bu ligde
kalmayı başarmıştır.Ayrıca bu sezon Türkiye Kupası'nda Akçaabat Sebatspor, Sivasspor'u
eleyerek yine Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile sahamızda mücadele etmiş ve şanssız
bir şekilde penaltılar sonucunda bu kupadan elenmiştir.

2002-2003 sezonunda 2.lig A Kategori, 2003-2004 sezonunda 2. Lig B Kategorisi'nden düşen
takım 3.lig 4. grupta mücadele etmiştir.

2012-2013 sezonunda üstün bir başarı elde eden takım şu anda 2. Beyaz grupta mücadele
etmektedir.
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