
16 yaşında ehliyetsiz olarak motorlu servise verildi
DÜRÜMCÜ MUSA BURAK DEMİR'İ ÖLÜME YOLLADI
Sınıf kardeşleri, kanını yerde bırakmayacak
Motokuryeler örgütlenerek patron cinayetlerine dur diyecek

Komi olarak Dürümcü Musa'da işe girmişti. 16 yaşındaydı, ehliyeti yoktu. Motokurye olarak
çalıştırdılar.
17 Ağustos günü, şiddetli yağmur altında ulaştırması gereken siparişleri alıp çıktı.
Burak Demir, 16 yaşında 60 TL yevmiye ile çalıştığı Arnavutköy'deki Dürümcü Musa'nın patronları
tarafından ölüme gönderildi. Sağnak yağış altında motoruyla bir tırın altında kaldı.
Burak'ın ölümünden sonra patronu önce yalan söyledi: Motoru alıp servise çıkan Burak'ın
kendisiydi! Hatta motoru kaçırdığını söylediler... Sonra tehditler geldi. Burak Demir'in hesabını
sormaya kararlı ailesini ve arkadaşlarını "arkamız sağlam" mesajlarıyla yıldırmayı düşündüler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/08/20/hem-olume-gonderdi-hem-tehdit-etti-durumcu-
musa-usta-kapitalizmin-ormaninda-on-kaplan-gucunde/

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI’NDAN MOTOKURYE EMEKÇİLERİNE ÇAĞRI
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, 16 yaşında patron tarafından
ölüme gönderilen motokurye Burak Demir’in ardından bir açıklama ve çağrı yayımladı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/08/22/motosikletli-kurye-emekcilerine/

MOTOKURYE ARKADAŞLARI BURAK DEMİR İÇİN EYLEM YAPTI
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MOTOKURYE ARKADAŞLARI BURAK DEMİR İÇİN EYLEM YAPTI
PE'nin bir bildiri yayımlayarak motokuryelere bir araya gelme ve haklarını birlikte savunma çağrısı
yapmasının ardından Dürümcü Musa Usta patronu, yapılan eylemle 25 Ağustos Pazar günü
İstanbul Arnavutköy'de protesto edildi.

Kendileri de kurye olarak çalışan arkadaşları eylemde Burak Demir için bir açıklama yaptı.
Çok sayıda motosikletli kurye emekçisi, mahalleli ve aile yakınları Arnavutköy Cumhuriyet
Meydanı’nda toplandı.
Burak'ın arkadaşları biraraya gelmek örgütlenmek zorunda olduklarını anlattı:
“Kuryelik çocuk oyuncağı değil. Bizim haklarımızı savunacak yine bizden başka kimse yok. Patron
bizi sömürüyor, müşteriler üzerimizde büyük baskı kuruyor, trafikte can güvenliğimiz yok,
yaşamımızı sürdürmek bizim için başlı başına zor bir iş. Ama çok açık bir gerçek var. Bütün
olumsuzluklara karşı çıkabiliriz. Hakkımızı arayabiliriz. Tek kişi yaptığımızda bize kapıyı
gösteriyorlar. Oysa yan yana gelsek, bir arada hakkımızı arasak hem haklarımızı alır hem insanca
muamele görür hem de işimizi kaybetmeyiz. Çalışma şartlarımızı düzeltebiliriz. İnsanca çalışacak
koşulları yakalayabiliriz. Burak kardeşimiz gibi gencecik yaşında patronların kazancı için yaşamını
kaybeden kuryelerin olmaması için örgütlenmeliyiz.”

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/08/26/motokurye-arkadaslari-burak-demir-icin-eylem-yapti/
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