
1977 tarihinde Bayburt’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta 
tamamladıktan sonra 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. 28 Şubat 2005 tarihinde Kırşehir kaymakam adayı olarak başladığı 
görevine, Burdur İli Çeltikçi, Giresun İli Dereli ve Çankırı İli Eldivan İlçelerinde 
Kaymakam vekilliği görevlerinin ardından bir yıl süreyle yabancı dil eğitimi, Bir-
leşik Krallığın siyasi, hukuki ve idari yapısı hakkında incelemelerde bulunmak 
amaçları ile İngiltere’de Sheffield Üniversitesi /Yönetim Okulu (Management 
School)’nda öğrenim gördü. İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen kaymakamlık 
kursunu 2008 tarihinde başarıyla tamamlayarak kur’a ile Ordu İli Kabadüz İl-
çesine atanan Baştürk, 2008- 2010 yılları arasında Ordu Kabadüz Kaymakamlı-
ğı, 2010 – 2012 yılları arasında Erzurum Uzundere Kaymakamlığı, 15.09.2012 
tarihinde Çanakkale Yenice İlçesi Kaymakamlığı, 2014-2015 yılında Adıyaman 
Kâhta Kaymakamlığı, daha sonra Erzincan Vali yardımcılığı ve 2018 yılında ise 
Espiye Kaymakamlığı görevine atandı. Baştürk 17.03.2020 tarihinde akşam sa-
atlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.  Edinilen bilgilere göre 
akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk, Espiye Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üni-
versitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edil-
di. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bayburt’un Yazıbaşı (Aşağı 
Loru) köyünden olan Kaymakam Baştürk’ün cenazesinin 18 Mart 2020 tarihin-
de Erzincan’da Terzi baba camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra toprağa verildi. Ayrıca Giresun Hükümet Konağı önünde dü-
zenlenen törene, Baştürk'ün yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kaymakamlar ve ilçe belediye 
başkanları katıldı. Merhum evli olup iki çocuk babası idi.

DEDE MUSA BAŞTÜRK (ESPİYE KAYMAKAMI)

1946 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1967 yılında A.Ü Hukuk Fakültesinden me-
zun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Daha 
sonra sırasıyla Çerkeş, İliç, Koçarlı kaymakamlığı yaptı. Mülkiye Müfettişliği 
ve Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Karaman ve Düzce Valiliği 
yaptı. İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan NİMETOĞ-
LU, Merkez Valilisi iken 2011 yılında emekli oldu. NİMETOĞLU, Derneğimizin 
en renkli simalarından birisi idi. Derneğimizin bilhassa Genel Kurul ve sosyal 
aktivitelerine katılarak üyelik görevini eksiksiz yerine getirirdi. Derneğimize 
üye aidatlarının yatırılması konusunda önderlik eder, en yakın arkadaşları-
nı ve üyelerimizi teşvik ederdi. Kendisi de ocak ayının ilk haftasında aidatını 
ödeyerek, rahatlamış hissederdi. Kesintisiz biçimde Dernek binamıza gelerek 
başta genel başkan olmak üzere lokalde bulunan üyeler ile hal hatır ederdi. 
Çoğu kez Dergimiz konu başlığına uygun makaleler yazar, mesleğe girecek 
genç kaymakam adaylarına nasihatlerde bulunur, onları teşvik ederdi. Halil 
NİMETOĞLU Renkli kişiliğinin yanında emekli olduktan sonra siyasete atıl-
dı.  Memleketi olan Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı ve akabinde bu partiden 
Milletvekili Adayı olmak üzere çalışmalar yaptı. Ama sonuç alamadı. Son üç 
aydır Derneğimize uğramayan ve merak ettiğimiz meslektaşımızı dünyayı ve 
ülkemizi kasıp kavuran koranavirüs salgın hastalık döneminde, 31 Mart 2020 
tarihinde Ankara’da kalp krizi sonucu kaybettik. Merhumun cenazesi 01 Ni-
san 2020 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığında İkindi Namazından 
sonra defnedildi. Ne tesadüftür ki, memleketi olan Şanlıurfa ilini tanıt-
tığımız dergimizin yaprak dökümü sayfasında yerini aldı. Merhum evli 
olup, 1 kız ve bir torun sahibi idi. 

HALİL NİMETOĞLU (E. VALİ)

Değerli meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.


