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BÜLTEN 
 
 
 

COCA-COLA’DA HERKES GERİYE GİDİYOR  
FNV, CCEP’nin toplu sőzleşme teklifi için ϋyelerine danιşma kararι aldι. 
 
Coca-Cola yapmιş olduğu maaş ődeme pazar araştιmasι sonucunda bu sektőrdeki şirketler arasιnda en iyi maaş 
ődeyen şirketlerden biri olduğu iddia etmektedir. Sendikalar bunu iyi bir kazanç olarak gőrmektedirler. CCEP 
ődϋllendirme/maaş yapιsιnι kιsιtlamak istemektedir. Bu konuda çalιşanlarι derinden etkileyen teklifler sunmaktadιrlar 
Sendikalar bu konuya endişeyle bakmakla birlikte tabanlarιnιn bu konuda ne dϋşϋndϋklerini bilmek istemektedirler. 
Sendikalar bu durumu değerlendirmek için 27 ve 28 ocakta Dongen kantinde ve 6 şubattada Utrecht ve Rotterdam’a 
gitmişler ve teklifler için bir destek olmadιğιnι tespit etmişlerdir. 
 
Anlayιşsιzlιk 
Cevaplar nerdeyse ϋnanimdi. İşgőrenler Coca Cola’nιn teklifine bir anlam vermediklerini ve ciddiye alιnmadιklarιnι 
dϋşϋnmektedirler. En çok duyulan tepkiler ise şőylece sιranalabilir: ‘CCEP nin durumu iyiye gitmekte, CCEP bizim 
çalιsmalarιmιzι őnemsemiyorlarmι, neden bu teklifler?’ 
 
Yetki 
Sendika ϋyeleri ve ϋye olmayanlarda çalιşma şartlarιndaki kőtϋleştirmeye karşι olduklarιnι belirtmişlerdir. Onlar 
geçmişteki kazançlarιyla gurur duymakla birlikte çalιşma koşullarιnιn kőtϋleştitilmesini istememektedirler. 
 
CCEP’nin Çalιşma şartlarι ile ilgili teklifleri: Herkesin durumunda gerileme olacak 

• CCEP çeşitli şekillerde calιşma koşullarιnda kιsιtlamaya gitmek istiyor; 
• Uitzendbureau (geçici istihdam kurumu aracιlιğιla çalιşanlar) ve yeni işe alιnιcak olanlar yeni uyganιlacak 

maaş başlangιç kademe sistemi doğrultusunda az maaş alacaklar; 
• Toplu sőzleşme kapsamιndaki performansa bağlι ődeme sisteminin (pay for performance) kaldιrιlmasι: 

kademe içindeki maaş artιş sisteminin kaldιrιlmasι; 
• Maaş artιşι sadece kademe içindeki asgari ve azami sιnιrlar içinde yapιlacak; 
• Kademe sonunda veya onun ϋstϋnde maaş alιyorsan: şimdilik maaş artιşι olmayacak: 
• Coca-Cola maaş teklifi yapmayi reddediyor. 

 
Maaşιn ne kadar azalacak? 
Uitzendkrachten (geçici istihdam olanlar): çok fazla Coca-Cola henϋz bir rakam sőylemedi. 
İşçiler: kademe içinde maksimuma ulaşmayanlar: % 2,5 performansa bağlι ődemeden (pay for performance) 
kaynaklanan kayιplarι olacaktιr. Kademe sonunda: Enfilasyon dϋzeltme payιnι ve toplu sőzleşme artιşlarιnι 
kaybediyorsunuz. Geçen yιl enfilasyon % 2,6 idi. Sendikalar % 5 maaş artιrιmι istiyorlar. 
 
Maaş Kademe 4 

pozisyon 
Başarιlι değerlendirme Toplu sőzleşmeden 

artιş 
Teklif sonucu Eski toplu 

sőzleşme 
Not 

€ 2.862,02 99,50% 2,50% 3,00% € 3.021,58 € 3.021,58 0 € veya değişiklik yok 
€ 3.164,30 110,00% 2,50% 3,00% € 3.236,22 € 3.259,23 Şimdiki toplu sőzleşmeye gőre € 23,01 bir dϋşϋş 
€ 3.236,22 112,50% 2,50% 3,00% € 3.236,22 € 3.333,31 Şimdiki toplu sőzleşmeye gőre € 97,09 bir dϋşϋş 
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Eğer bilgilendirme toplatιlarιnιn herhangi birine katιlamazsanιz, teklifler hakkιndaki dϋşϋncelerinizi lϋtfen bize iletin. 
Bu arada tabi mϋdϋrϋnϋzede bu konu hakkιnda ne dϋşϋndϋğϋzϋde sőyleyin. 
 
Sendikalar ne istiyor 
FNV ve CNV %5 bir maaş artιşι, çalιşma temposundaki baskιnιn azalmasιnι, geçici istihdam olanlarιn (uitzendkrachten) 
işçi yapιlmalarιnι ve emeklilik anlaşmasι uyarιnca işgőrenelerin erken emekli olabilmelerini istiyor. 
 
Bundan sonrasι 
17 şubatta CCEP ile Toplu sőzleşme toplantιsι yapιlacaktιr. Sizin verdiğiniz reaksiyonlar ve isteklerinizi CCEP’ye iletip 
toplu sőzleşme ile ilgili gőrϋşmeler yapιlacaktιr. 
 
Birlikten gϋç doğar! 
Kőtϋleştirilmemiş iyi bir toplu sőzleşme için sizlerin desteğine daha çok ihtiyacιmιz var. Bize katιlιn ve destek olun: FNV 
veya CNV ye ϋye olun veya ϋye olmayan bir meslektaşιnιzι ϋye yapιn. 
 
Bu bilgilendirme mektubuna reaksiyon vermek istiyorsanιz: Mail: irisvanderveen@fnv.nl eya 
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 
 
Not: Bu konuda daha geniş bilgi almak için Celil Çoban’a telefon aracιlιğιylada ulaşabilirsiniz. Tel: 0653799345. 
 
 
Iris van der Veen      Roel van Riezen 
iris.vanderveen@fnv.nl     r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 
 
 
 

 
 
 
 

Birlikten gϋç doğar! Bir meslektaşιnι FNV ϋye yap ve 10 avro kazan. Űye olan kişi ilk 4 ay 25 avro ődeyecek. 
Tιklayιnιz: www.fnv.nl/iemand-anders-aanmelden 


