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Sayı   : 38591462-010.07.03-2023-259 19.01.2023
Konu : Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Hakkında ICS 

Basın Bülteni

Sirküler No: 56

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından 
Odamıza gönderilen, 16.01.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri 
(The Clean Energy Marine Hubs-CEM Hubs) girişiminin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency-IRENA) Abu Dhabi'de düzenlenen 13'üncü 
Meclisi Bakanlar düzeyindeki toplantısında daha fazla destek kazandığı ve geliştirilmesi için 
çalışmaların planlandığı belirtilmektedir.

Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri girişiminin gelişme süreci hakkındaki bilgilerin ve 
girişime ait yorumların yer aldığı basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter 

Ek:
1- ICS'in 16.01.2023 Tarihli Yazısı (1 sayfa)
2- Basın Bülteni Türkçe Tercümesi (2 sayfa)
3- Basın Bülteni (3 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri 
Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği)
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri 
Odası)
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Registered Office Walsingham House, 35 Seething Lane, London, EC3N 4AH
Registered in England and Wales No. 2532887

Walsingham House
35 Seething Lane

London
EC3N 4AH

Tel +44 20 7090 1460

info@ics-shipping.org | ics-shipping.org 

This Circular and its attachments (if any) are confidential to the intended recipient and may be privileged. 
If you are not the intended recipient, you should contact ICS and must not make any use of it.

16 January 2023                                                                    COMMUNICATIONS(23)02

TO:       COMMUNICATIONS LEADS

COPY:  PRESS
             ALL FULL & ASSOCIATE MEMBERS

PRESS RELEASE: Clean Energy Marine Hubs Initiative gains further momentum at 
key Ministerial energy meeting hosted by IRENA

Action Required: Communications leads are kindly asked to take note of the joint 
press release on the latest development of the Clean Energy Marine Hubs initiative, 
which has gained further support at a key ministerial event hosted by the International 
Renewable Energy Agency (IRENA).

The International Renewable Energy Agency (IRENA) welcomes the Clean Energy Marine 
Hubs (CEM Hubs) initiative from the International Chamber of Shipping (ICS), the 
International Association of Ports & Harbors (IAPH) and the Clean Energy Ministerial (CEM). 

The CEM Hubs Initiative taskforce, with other members of the shipping industry, actively 
engaged in a Ministerial Roundtable at IRENA’s  13th Assembly. IRENA will continue to 
expand its collaboration with ICS and partners in the shipping sector to further strengthen 
the CEM Hubs initiative and accelerate the use of renewables-based fuels in the shipping 
and other end-use sectors. 

For the full press release please click Annex A below.

For any further information contact: hannah.patmore@ics-shipping.org 

COMMUNICATIONS(23)02 –Annex A – Press Release - Clean Energy Marine Hubs 
Initiative gains further momentum at key Ministerial energy meeting hosted by IRENA

Hannah Patmore
Communications Executive

Gelen Tarih Sayı: 17.01.2023 - 226
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(Serbest Çeviridir)

Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Girişimi, IRENA’nın Ev Sahipliği Yaptığı Bakanlar 
Düzeyindeki Enerji Konulu Toplantıda Hız Kazandı

Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri (The Clean Energy Marine Hubs-CEM Hubs) 
girişimi, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (International Renewable Energy 
Agency-IRENA) Abu Dhabi’de düzenlenen 13’üncü Meclisi Bakanlar düzeyindeki 
toplantısında daha fazla destek kazanmıştır. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International 
Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Limanlar Birliği (International Association of Ports 
and Harbors-IAPH) ve Temiz Enerji Bakanları (Clean Energy Ministerial-CEM) tarafından 
yürütülen, dünya çapında deniz yoluyla taşınacak düşük karbonlu yakıtların üretimini, 
taşınmasını ve kullanımını hızlandırmayı amaçlayan sektörler arası bir kamu-özel platformu 
olan CEM Hubs girişimi memnuniyetle karşılanmaktadır. 

IRENA, enerji dönüşümü için önde gelen küresel çapta hükümetler arası bir kuruluş 
olup bünyesinde 168 ülke ve Avrupa Birliği’nden üyeler bulunmaktadır. IRENA’nın 
desteğiyle, denizcilik sektörü ve limanlar ile yenilenebilir enerji sektörü arasında bağlantı 
oluşmaktadır. Uluslararası işbirliğine yönelik bir platform olan ve küresel ölçekte üyeleri 
bulunan IRENA, paydaşlarını enerji geçiş süreçlerinde desteklemektedir. Ayrıca, CEM Hubs 
girişimine iyi uygulama örnekleri, veri analizi ve bilgi desteği sunmaktadır. 

CEM Hubs Girişimi çalışma grubu denizcilik sektörünün diğer üyeleri ile birlikte, 
IRENA’nın 13’üncü Meclisi’nde aktif bir şekilde Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na 
katılım sağlamış olup düşük karbonlu yakıtlar üretmek için yenilenebilir enerji üretimi, daha 
geniş ölçekte enerji dönüşümünü destelemek için gelecek stratejileri ve denizcilik ile limanların 
rolü hakkındaki değerlendirmelere katılım sağlamıştır. 

IRENA, CEM Hubs girişimini daha fazla güçlendirerek denizcilik sektörü ile diğer son 
kullanıcı sektörlerinde yenilenebilir enerji bazlı yakıtların kullanımını hızlandırmaya yönelik 
ICS ve sektör paydaşlarıyla işbirliğini genişletecektir. 

CEO’lardan oluşan bir çalışma grubunun liderliğinde ve ICS ile IAPH’nin desteğiyle 
koordine edilen CEM Hubs girişimi ilk olarak, Eylül 2022 ayında Pittsburgh’daki Temiz Enerji 
Bakanlar Toplantısında (Clean Energy Ministerial-CEM) sunulmuştur. Mevcut durumda 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Norveç, Uruguay ve Panama olmak üzere 5 ülkenin 
desteklediği girişim ivme kazanmakta olup 2023 yılında Hindistan’da düzenlenecek 14’üncü 
Temiz Enerji Bakanları Toplantısı’nda gelişmeye devam edecektir. 

IRENA Genel Direktörü Francesco La CAMERA; “Denizcilik sektörünün başarılı bir 
şekilde karbondan arındırılması, yenilenebilir elektrik ve elektrolizör teknolojisinin büyük 
ölçekte sağlanmasıyla ilgilidir. Bu sektörün dekarbonizasyonu, işbirlikçi bir yaklaşımla 
olmalıdır. Küresel denizcilik sektörünü, hükümetleri ve uluslararası kuruluşları içeren 
işbirlikçi çabalar, anlamlı bir ilerleme kaydetmenin ve hepimiz için daha sürdürülebilir bir 
gelecek inşa etmenin anahtarıdır. Yeni arz ve talep noktalarını birbirine bağlayan yeşil 
hidrojen ticareti için bir liman ağı da dahil olmak üzere yeni altyapıyı inşa etmemiz gerekiyor. 
Harekete geçmek için Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri gibi girişimlere ihtiyacımız 
bulunuyor.” açıklamasında bulunmuştur. 
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ICS Başkanı Emanuele GRIMALDI; “IRENA’nın 13’üncü Meclis Toplantısı ve bu 
kritik görüşmelerin bir parçası olmaya bizi davet ettikleri için IRENA ve Francesco La 
CAMERA’ya teşekkür ederiz. Yenilenebilir enerji üretimi, düşük karbonlu yakıtların 
mevcudiyetini sağlamak adına önemli olduğundan, yalnızca denizcilik sektörü için değil, tüm 
dünya için hayati önem taşımaktadır. Küresel dekarbonizasyon hedeflerine ulaşmak istiyorsak, 
birlikte çalışmalıyız. Hükümetler, limanlar, yenilenebilir enerji üreticileri ve denizcilik sektörü 
önemli role sahiptir, CEM Hubs girişimi bunu ileriye taşımak için bir platform sağlamaktadır. 
Harekete geçme zamanı gelmiştir. 

İleriye dönük olarak CEM Hubs girişimi, enerji ve denizcilik sektörleri arasındaki temel 
bağı güçlendirmeye ve küresel enerji dönüşümünü hızlandırmaya ve gelecekteki yatırımları 
riskten kurtarmaya devam edecektir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
Taraflar Konferansı 28’inci Toplantısı (Climate Change Conference of the Parties – COP28) 
yaklaşırken, deniz taşımacılığının iklim değişikliğine yönelik küresel mücadelede görevini 
yerine getirmesini sağlamak için Birleşik Arap Emirlikleri ve IRENA ile ortaklaşa çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştır.

IAPH Genel Müdürü Patrick VERHOEVEN; “Deniz taşımacılığı, enerji üreticileri ve 
hükümetlerin ortak işbirliğiyle limanlar, deniz taşımacılığının daha geniş ölçekte 
dekarbonizasyonu hızlandıran temiz enerji denizcilik merkezleri haline gelebilir. Özel sektörün 
sıfır karbonlu yakıtlara ve kıyıdan elektrik sağlanmasına yatırım yapması için ihtiyaç duyduğu 
güvenceleri sağlamaya yönelik daha fazla hükümet ve kurum desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
IRENA gibi enerji dönüşümü için böylesine önde gelen bir hükümetler arası kurumla çalışmak 
bu süreçte hayati önem taşıyor.” açıklamasında bulunmuştur. 

CEM Başkan Vekili Dr. Prasoon AGARWAL; “Küresel temiz enerji dağıtımını 
geliştirmek için, IRENA Meclisi’ndeki bugünkü tartışmalar, gerçek anlamda uluslararası bir 
Temiz Enerji Denizcilik Merkezi geliştirmenin önemini bir kez daha vurguladı. CEM Hub’ın 
Hindistan’da yapılacak toplantısında bir Temiz Enerji Bakanlık girişimi olarak başlatılacağı 
için heyecanlıyız. Bir kamu-özel işbirliği olarak oluşturulan CEM Hub, enerji, denizcilik, 
limanlar ve finans gibi sektörlerden politikacıları, uzmanları ve sektör liderlerini bir araya 
getirerek küresel temiz enerji geçişinde önemli bir eksiği gündemine alacak. Temiz Enerji 
Bakanlar oluşumunun, hidrojen, biyoyakıtlar ve sektör dekarbonizasyonuna ilişkin mevcut 
küresel girişimleri, Merkezleri ilerletmek için daha da güçlenecektir.” ifadelerini kullanmıştır. 
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Clean Energy Marine Hubs Initiative gains further momentum at key 
Ministerial energy meeting hosted by IRENA

 The International Renewable Energy Agency’s (IRENA) welcomes the Clean Energy Marine 
Hubs (CEM Hubs) initiative from the International Chamber of Shipping (ICS), the International 
Association of Ports & Harbors (IAPH) and the Clean Energy Ministerial (CEM). 

 IRENA hosts Ministerial Roundtable with governments and the maritime industry at the 13th 
Assembly to discuss renewable-based fuels for the maritime sector.

 CEO’s and industry call on ministers to prioritise cross-sectoral collaboration to meet 
decarbonisation goals, scale and timelines.

16 January 2023, London: The Clean Energy Marine Hubs (CEM Hubs) initiative has gained further 
support during a Ministerial event hosted by the International Renewable Energy Agency (IRENA) at 
its 13th Assembly in Abu Dhabi. IRENA welcomes the CEM Hubs initiative, a cross-sectoral public-
private platform aimed to accelerate the production, transport and use of low-carbon fuels that 
will be transported by shipping for the world, implemented by the International Chamber of Shipping 
(ICS), the International Association of Ports & Harbors (IAPH) and the Clean Energy Ministerial (CEM).

IRENA is the leading global intergovernmental agency for energy transformation and its membership 
comprises of 168 countries and the European Union. IRENA’s support bridges the shipping industry 
and ports with the renewable energy sector. IRENA is the principal platform for international 
cooperation, boasting near-global membership it supports stakeholders in their energy transitions, 
and brings a wealth of insights, best practices, data analysis and knowledge to the CEM Hubs initiative. 

The CEM Hubs Initiative taskforce, with other members of the shipping industry, actively engaged in 
a Ministerial Roundtable at IRENA’s  13th Assembly and joined in the discussions about renewable 
energy generation to produce low-carbon fuels, strategies going forward and the role of shipping and 
ports, to support the wider energy transition. 

IRENA will continue to expand its collaboration with ICS and partners in the shipping sector to further 
strengthen the CEM Hubs initiative and accelerate the use of renewables-based fuels in the shipping 
and other end-use sectors. 

Co-led by a taskforce of CEO’s and coordinated with the support of ICS and IAPH, the initiative was 
first presented at the Clean Energy Ministerial (CEM) in Pittsburgh in September 2022. With the 
backing of five countries already - the UAE, Canada, Norway, Uruguay and Panama – the initiative 
continues to gain momentum to be launched as a CEM initiative at the 14th Clean Energy Ministerial 
in India in 2023. 

Francesco La Camera, Director-General of the International Renewable Energy Agency 
(IRENA), commented: 
“The successful decarbonisation of the shipping sector is a story of massive deployment of renewable 
electricity and electrolyser technology. The decarbonisation of this sector needs to have a 
collaborative approach. Collaborative efforts involving the global shipping industry, governments and 
international organisations are key to achieve meaningful progress and build a more sustainable 
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future for all of us. We need to build new pillars of infrastructure including a network of ports for 
green hydrogen trade, connecting new points of supply and demand. We need initiatives like the 
‘Clean Energy Marine Hubs’ to drive action.” 

International Chamber of Shipping (ICS) Chairman Emanuele Grimaldi added:
“We would like to thank IRENA and Francesco La Camera for inviting us to be part of IRENA’s 13th 
Assembly and these critical discussions. Renewable energy generation is not only vital for shipping 
but for the whole world, as it is a key component to scale the availability of low-carbon fuels. We 
can all no longer work in silos if we are to meet global decarbonisation goals. Governments, ports, 
renewable energy producers and the shipping industry all have a role to play and the CEM Hubs 
initiative provides the platform to push this forward. The time for talking is over – it is time for 
action.”

“Going forward the CEM Hubs initiative will continue to strengthen the key link between the energy 
and maritime industries and to catalyse the global energy transformation and de-risk future 
investments. With COP28 just around the corner, we look forward to collectively working together 
with the UAE and IRENA to ensure that shipping plays its full part in the global fight to address climate 
change.”

Patrick Verhoeven, Managing Director of the International Association of Ports & Harbours, said:
"With the joint collaboration of shipping, energy extractors and governments, ports can become the 
clean maritime energy hubs that catalyse shipping’s wider decarbonisation. Yet further government 
and institutional support is essential to provide the reassurances the private sector needs to invest in 
zero carbon fuels and onshore power provisions. Working with such a prominent intergovernmental 
agency for energy transformation as IRENA is vital to that process."

Dr Prasoon Agarwal, Acting Head of Secretariat, Clean Energy Ministerial (CEM), said:
“To further the progress of global clean energy deployment, today’s discussions at the IRENA Assembly 
has once again highlighted the importance of developing a truly international Clean Energy Marine 
Hub. We are excited for the CEM Hubs to be launched as a Clean Energy Ministerial initiative in the 
upcoming ministerial in India. Structured as a public-private collaborative, the CEM Hubs will address 
a key missing piece in the global clean energy transition by bringing together policy makers, experts 
and industry leaders from across sectors such as energy, shipping, ports and finance. The CEM’s 
current global initiatives on hydrogen, biofuels, and industry decarbonisation, among others, would 
further strengthen to elevate the Hubs.”

Notes to editors 

About ICS  
The International Chamber of Shipping (ICS) is the principal international trade association for 
merchant shipowners and operators, representing all sectors and trades and over 80% of the world 
merchant fleet - www.ics-shipping.org.    
 
About IRENA
The International Renewable Energy Agency (IRENA) is a lead global intergovernmental agency for 
energy transformation that serves as the principal platform for international cooperation, supports 
countries in their energy transitions, and provides state of the art data and analyses on technology, 
innovation, policy, finance and investment. IRENA drives the widespread adoption and sustainable use 
of all forms of renewable energy, including bioenergy, geothermal, hydropower, ocean, solar and wind 
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energy in the pursuit of sustainable development, energy access, and energy security, for economic 
and social resilience and prosperity and a climate-proof future - www.irena.org.  

About IAPH 
Founded in 1955, the International Association of Ports and Harbors (IAPH) has developed into a global 
alliance of 169 port authorities as well as 134 port-related businesses. Comprised of 87 different 
nationalities across the world’s continents, member ports handle approximately one third of the 
world’s sea-borne trade and well over 60% of the world container traffic. IAPH leads global port 
industry initiatives on decarbonization and energy transition, risk and resilience management, and 
accelerating digitalization in the maritime transport chain. Its World Ports Sustainability Program has 
grown into the reference database of best practices of ports applying the UN Sustainable 
Development Goals and integrating them into their businesses -  www.iaphworldports.org.

About the Clean Energy Ministerial 
The Clean Energy Ministerial (CEM) is a high-level global forum to promote policies and programmes 
that advance clean energy technology, to share lessons learned and best practices, and to encourage 
the transition to a global clean energy economy. Initiatives are based on areas of common interest 
among participating governments and other stakeholders. The CEM brings together a community of 
the world’s largest and leading countries, companies and international experts to achieve one mission 
–accelerate clean energy transitions - www.cleanenergyministerial.org. 

Media Contact:
Katerina Dimitropoulos, Communications Manager, International Chamber of Shipping 
Email – Katerina.dimitropoulos@ics-shipping.org 
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