
Brexit Sonrasında İngiltere’nin Gümrük Vergisi Uygulayacağı Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon Ürünleri Listesi: 
 

Ürün Kodu Tanım Vergi 
Oranı 
(MFN) 

6103.31.00 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından örme 
ceketler ve blazerler 

12.0% 

6103.32.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan örme ceketler ve blazerler 12.0%
6103.33.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden örme ceketler ve blazerler 12.0%
6103.39.00 Erkek ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 

örme ceketler ve blazerler
12.0% 

6103.42.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan örme pantolonlar, askılı ve üst 
ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar

12.0% 

6103.43.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden örme pantolonlar, askılı 
ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar 

12.0% 

6103.49.00 Erkek ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
örme pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar 
ve şortlar 

12.0% 

6104.31.00 Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
örme ceketler, blazerler 

12.0% 

6104.32.00 Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan örme ceketler ve blazerler 12.0% 
6104.33.00 Kadınlar ve kız çocuklar için sentetik liflerden örme ceketler ve 

blazerler 
12.0% 

6104.61.00 Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
örme pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa 
pantolonlar ve şortlar 

12.0% 

6104.62.00 Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan örme pantolonlar, askılı ve 
üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar 

12.0% 

6104.63.00 Kadınlar ve kız çocuklar için sentetik liflerden örme pantolonlar, 
askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar 

12.0% 

6104.69.00 Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar 
ve şortlar 

12.0% 

6105.10.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan örme gömlekler 12.0%
6105.20.10 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden örme gömlekler 12.0%
6105.20.90 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden örme gömlekler 12.0%
6105.90.10 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından örme 

gömlekler 
12.0% 

6105.90.90 Erkek ve erkek çocuklar için diğer örme gömlekler 12.0%
6106.90.10 Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 

örme bluzlar, gömlekler, gömlek-bluzlar 
12.0% 

6106.90.30 Kadınlar ve kız çocuklar için ipek veya ipek döküntülerinden örme 
bluzlar, gömlekler, gömlek-bluzlar 

12.0% 

6106.90.50 Kadınlar ve kız çocuklar için keten ve ramiden örme bluzlar, 
gömlekler, gömlek-bluzlar 

12.0% 

6106.90.90 Kadınlar ve kız çocuklar için diğer örme bluzlar, gömlekler, 
gömlek-bluzlar 

12.0% 



6107.11.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan örme külotlar ve slipler 12.0%
6107.12.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik ve suni liflerden örme külotlar ve 

slipler
12.0% 

6107.21.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan örme gece gömlekleri ve 
pijamalar 

12.0% 

6107.22.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik ve suni liflerden örme gece 
gömlekleri ve pijamalar

12.0% 

6107.29.00 Erkek ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
örme gece gömlekleri ve pijamalar 

12.0% 

6108.21.00 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan örme slipler ve külotlar 12.0%
6108.22.00 Kadın ve kız çocuklar için sentetilk ve suni liflerden örme slipler ve 

külotlar 
12.0% 

6108.29.00 Kadın ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
örme slipler ve külotlar 

12.0% 

6108.31.00 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan örme gecelikler ve pijamalar 12.0%
6108.32.00 Kadın ve kız çocuklar için sentetik ve suni liflerden örme gecelikler ve 

pijamalar 
12.0% 

6108.39.00 Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
örme gecelikler ve pijamalar 

12.0% 

6108.92.00 Kadın ve kız çocuklar için sentetik ve suni liflerden örme diğer iç giyim 12.0%
6109.10.00 Pamuktan örme tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkördeler ve diğer iç giyim 

eşyası
12.0% 

6110.11.10 Ağırlık itibariyle en az %50 yün içeren ve her birinin ağırlığı 600 
gram veya daha fazla olan yünden kazaklar ve süveterler 

10.5% 

6110.11.30 Erkekler ve erkek çocuklar için yünden örme kazaklar, süveterler, 
hırkalar, yelekler vb eşya 

12.0% 

6110.11.90 Kadınlar ve kız çocuklar için yünden örme kazaklar, süveterler, 
hırkalar, yelekler vb. eşya 

12.0% 

6110.19.10 Erkekler ve erkek çocuklar için diğer örme kazaklar, süveterler, 
hırkalar, yelekler vb. eşya 

12.0% 

6110.19.90 Kadınlar ve kız çocuklar için  diğer örme kazaklar, süveterler, 
hırkalar, yelekler vb. eşya 

12.0% 

6110.20.10 Pamuktan yuvarlak, balıkçı veya polo yakalı hafif ince örme kazak ve 
süveterler 

12.0% 

6110.20.91 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan diğer örme kazak ve süveterler 12.0%
6110.20.99 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan diğer örme kazak ve süveterler 12.0%
6110.30.10 Sentetik ve suni liflerden yuvarlak, balıkçı veya polo yakalı hafif ince 

örme kazak ve süveterler
12.0% 

6110.30.91 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik ve suni liflerden diğer örme kazak 
ve süveterler 

12.0% 

6110.30.99 Kadın ve kız çocuklar için sentetik ve suni liflerden diğer örme kazak ve 
süveterler 

12.0% 

6111.20.10 Bebekler için pamuktan eldivenler 8.9%
6111.20.90 Bebkler için pamuktan diğer giyim eşyası ve aksesuarları 12.0%
6111.30.10 Bebekler için sentetik liflerden eldivenler 8.9%
6111.30.90 Bebekler için sentetik liflerden diğer giyim eşyası ve aksesuarları 12.0%
6112.31.10 Erkek ve erkek çocuklar için ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla 

kauçuk ipler içeren sentetik liflerden yüzme kıyafetleri 
8.0% 



6112.31.90 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden örme diğer yüzme 
kıyafetleri 

12.0% 

6114.20.00 Pamuktan profosyonel spor ve diğer amaçlar için örme giyim eşyası  12.0%
6116.10.20 Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler 8.0%
6116.10.80 Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler 8.9%
6203.31.00 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 

dokuma ceketler ve blazerler
12.0% 

6203.32.10 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan 
ceketler ve blazerler 

12.0% 

6203.32.90 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma ceketler ve blazerler 12.0%
6203.33.10 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 

olan ceketler ve blazerler
12.0% 

6203.33.90 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma ceketler ve 
blazerler 

12.0% 

6203.39.11 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet 
olan ceketler ve blazerler 

12.0% 

6203.39.19 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma diğer ceket ve 
blazerler 

12.0% 

6203.39.90 Erkek ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
dokuma ceket ve blazerler 

12.0% 

6203.41.10 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
dokuma pantolonlar ve kısa pantolonlar 

12.0% 

6203.41.30 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
dokuma askılı ve üst ön parçalı tulumlar 

12.0% 

6203.41.90 Erkek ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
örme şortlar 

12.0% 

6203.42.11 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan 
pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6203.42.31 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma denim pantolonlar ve 
kısa pantolonlar 

12.0% 

6203.42.33 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma atkı iplikli kadife ve 
pelüşten pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6203.42.35 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma diğer pantolonlar ve 
kısa pantolonlar 

12.0% 

6203.42.51 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan 
askılı ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6203.42.59 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma askılı ve üst ön parçalı 
tulumlar 

12.0% 

6203.42.90 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma kısa pantolon ve şortlar 12.0%
6203.43.11 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 

olan pantolonlar ve kısa pantolonlar
12.0% 

6203.43.19 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma pantolonlar ve 
kısa pantolonlar 

12.0% 

6203.43.31 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 
olan askılı ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6203.43.39 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma askılı ve üst ön 
parçalı tulumlar 

12.0% 



6203.43.90 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik liflerden dokuma kısa pantolon ve 
şortlar

12.0% 

6203.49.11 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet olan 
pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6203.49.19 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma pantolonlar ve kısa 
pantolonlar 

12.0% 

6203.49.31 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet olan 
askılı ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6203.49.39 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma askılı ve üst ön 
parçalı tulumlar 

12.0% 

6203.49.50 Erkek ve erkek çocuklar için suni liflerden dokuma kısa pantolon ve 
şortlar

12.0% 

6203.49.90 Erkek ve erkek çocuklar için dokuma elverişli diğer maddelerden 
pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar

12.0% 

6204.31.00 Kadın ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
dokuma ceketler ve blazerler 

12.0% 

6204.32.10 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan 
ceketler ve blazerler 

12.0% 

6204.32.90 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma ceketler ve blazerler 12.0% 
6204.33.10 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 

olan ceketler ve blazerler 
12.0% 

6204.33.90 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma ceketler ve 
blazerler 

12.0% 

6204.39.11 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet 
olan ceketler ve blazerler 

12.0% 

6204.39.19 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma ceketler ve 
blazerler 

12.0% 

6204.39.90 Kadın ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
dokuma ceketler ve blazerler 

12.0% 

6204.61.10 Kadın ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
dokuma pantolonlar ve kısa pantolonlar 

12.0% 

6204.61.85 Kadın ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 
dokuma askılı ve üst ön parçalı tulumlar ve şortlar 

12.0% 

6204.62.11 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan 
pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6204.62.31 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma denim pantolonlar ve kısa 
pantolonlar 

12.0% 

6204.62.33 Kadın ve kız çocuklar çocuklar için pamuktan dokuma atkı iplikli kadife 
ve pelüşten pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6204.62.39 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma diğer pantolonlar ve kısa 
pantolonlar 

12.0% 

6204.62.51 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma mesleki kıyafet olan askılı 
ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6204.62.59 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma askılı ve üst ön parçalı 
tulumlar 

12.0% 

6204.62.90 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma kısa pantolon ve şortlar 12.0%
6204.63.11 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 

olan pantolonlar ve kısa pantolonlar
12.0% 



6204.63.18 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma pantolonlar ve kısa 
pantolonlar 

12.0% 

6204.63.31 Kadın ve kız  çocuklar için sentetik liflerden dokuma mesleki kıyafet 
olan askılı ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6204.63.39 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma askılı ve üst ön 
parçalı tulumlar 

12.0% 

6204.63.90 Kadın ve kız çocuklar için sentetik liflerden dokuma kısa pantolon ve 
şortlar

12.0% 

6204.69.11 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet olan 
pantolonlar ve kısa pantolonlar

12.0% 

6204.69.18 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma pantolonlar ve kısa 
pantolonlar 

12.0% 

6204.69.31 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma mesleki kıyafet olan 
askılı ve üst ön parçalı tulumlar

12.0% 

6204.69.39 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma askılı ve üst ön parçalı 
tulumlar 

12.0% 

6204.69.50 Kadın ve kız çocuklar için suni liflerden dokuma kısa pantolon ve şortlar 12.0%
6204.69.90 Kadın ve kız çocuklar için dokuma elverişli diğer maddelerden 

pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
12.0% 

6205.20.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma gömlekler (denim ve 
kadife olanlar dahil) 

12.0% 

6205.30.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik veya suni liflerden dokuma 
gömlekler 

12.0% 

6207.19.00 Erkek ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 
külotlar ve slipler 

12.0% 

6207.21.00 Erkek ve erkek çocuklar için pamuktan dokuma gece gömlekleri ve 
pijamalar 

12.0% 

6207.22.00 Erkek ve erkek çocuklar için sentetik veya suni liflerden dokuma 
gece gömlekleri ve pijamalar 

12.0% 

6208.21.00 Kadın ve kız çocuklar için pamuktan dokuma gece gömlekleri ve 
pijamalar 

12.0% 

6208.22.00 Kadın ve kız çocuklar için sentetik veya suni liflerden dokuma gece 
gömlekleri ve pijamalar

12.0% 

6209.20.00 Bebekler için pamuktan dokuma giyim eşyası ve aksesuarları 10.5%
6209.30.00 Bebekler için sentetik liflerden dokuma giyim eşyası ve aksesuarları 10.5% 
6209.90.10 Bebekler için yünden veya ince hayvan kıllarından dokuma giyim 

eşyası ve aksesuarları 
10.5% 

6209.90.90 Bebekler için dokumaya elverişli diğer maddelerden giyim eşyası ve 
aksesuarları 

10.5% 

6211.11.00 Erkek ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri 12.0%
6212.10.10 Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler 6.5%
6212.10.90 Diğer sütyenler 6.5%
6302.22.10 Sentetik veya suni liflerden dokunmamış mensucattan baskılı yatak 

çarşafları 
6.9% 

6302.22.90 Sentetik veya suni liflerden diğer baskılı yatak çarşafları 12.0%
6302.31.00 Pamuktan diğer yatak çarşafları 12.0%
6302.32.10 Sentetik veya suni liflerden dokunmamış mensucattan diğer yatak 

çarşafları 
6.9% 



6302.32.90 Sentetik veya suni liflerden diğer yatak çarşafları 12.0%
6302.39.20 Keten veya ramiden diğer yatak çarşafları 12.0%
6302.39.90 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer yatak çarşafları 12.0%
6302.60.00 Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan) 12.0%
6302.91.00 Pamuktan diğer tuvalet ve mutfak bezleri 12.0%

 


