
 
 
 

Əliyev Bayram Əmrəli oğlu, 15 sentyabr 1945-ci ildə Göyçay şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1962-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunun inşaat fakultəsinin “Tikinti məmulatları və konstruksiyalarının 
istehsalı” ixtisasına daxil olmuşdur. İnstitutda oxuduğu dövrdə, 1962-ci ilin oktyabr 
ayından 1964-cü ilin fevral ayına qədər Bakı şəhərindəki 7 nömrəli dəmirbeton 
məmulatları zavodunda fəhlə işləmişdır. 1965-ci ilin fevral ayında ordu sıralarına 
xidmətə cağrılmış və Rusiyanın Leninqrad şəhərindəki tikinti hərbi qoşun 
hissələrində briqadir, son 2 il ərzində isə tikinti ustası və iş icraçısı işləmişdir.   

1967-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunduqdan sonra yenidən Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunun əyani şöbəsində təhsilimi davam etdirmiş və 1971-ci ildə 
institutu əla qiymətlərlə bitirdiyi üçün pedoqoji və elmi işlərlə məşğul olmaq üçün 
təyinatla institutda saxlamış və “Yapışdırıcıların və betonların texnologiyası” 
kafedrasında  baş laborant vəzifəsində işə başlamışdır.  

1973-cü ilin noyabr ayında Respublika rəhbərliyinin göndərişi ilə Moskva 
şəhərindəki Ümumittifaq Beton və Dəmirbeton Elmi-Tədqiqat institutunun 
aspiranturasına daxil olmuş və 1976-cı ildə aspiranturada təhsilini və elmi işini 
vaxtından əvvəl başa vuraraq, Moskva şəhərində dissertasiya işini müdafiə etmiş və 
ona “texniki elmləri namizədi” elmi dərəcəsi verilmişdir.  

Aspiranturada təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla, gənc mütəxəssis kimi 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin sərəncamına 
göndərilmişdir. 1976-cı ilin dekabr ayından 2007-ci ilin mart ayına kini Komitənin 
mərkəzi aparatında böyük mühəndis, aparıcı və baş mütəxəssis, 1985-ci ildən isə 
şöbə müdiri və idarə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə bir neçə il Komitənin kollegiya üzvü olmuşdur.  

Komitədə işlədiyi illərdə Respublikamızda əsaslı tikintinin inkişafı və texniki 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, müxtəlif təyinatlı obyektlərin inşası ilə bağlı yaranan 
texniki və digər mühəndisi məsələlərin həlli ilə məşğul olmuşdur. Respublikamızın 
əsaslı tikintisində mövcud olan texniki poblem və məsələlərin, xüsusən bina və 
qurğuların seysmik və diğər ekzogen və texnogen təsirlərə qarşı dayanıqlığının 
yüksəldilməsi, yeni və mütərəqqi tikinti material və kostruksiyalarının istehsal  

texnologiyalarının işlənməsi, tikintidə enerji daşıyıcılardan səmərəli istifadə 
və digər məsələlərin elmi-tədqiqatlar yolu ilə həlli sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin 



aparılmasının təşkilində, tikinti və arxitektura sahəsində milli normativ bazanın 
yaradılması işlərində  yaxından iştirak etmişdir.      

20-dən cox elmi əsərin, 2 elmi-publisistik kitabın və Respublikamızda əsaslı 
tikintinin mövcud vəziyyətinin təhlili və inkişaf problemləri ilə bağlı rəsmi dövlət 
qəzetlərində çap olunmuş onlarla məqalələrin müəllifidir. 

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası nəzdində “Seysmika və 
zəlzələyə davamlılıq” Respublika Ekspert Şurasının və Azərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi şurasının üzvüdür. 

“Seysmika və zəlzələyə davamlılıq” mövzusunda Rusiyada (Moskva, 1990), 
Yeni Zelandiyada (Oklend, 2000), Kanadada (Vankuver, 2004), İsveçrədə (Cenevrə, 
2006) keçirilmiş Ümumdünya və Avropa elmi konfrans və simpoziumlarında iştirak 
və məruzələrlə çıxış etmişdir. 

2006-cı ildə Komitənin ləğv olunması ilə əlaqədar, 2007-ci ilin may ayından 
“AS Tikinti” MMC-nin direktoru, 2010-cu ilin fevral ayından hal-hazıra kimi həmin 
şirkətdə direktor müavini işləyir. Şirkətdə işlədiyi dövr əzində Respublikamızda 
dövlət vəsaiti və digər maliyyə mənbələri hesabına inşa edilən Hövsan Olimpiya 
İdman Kompleksinin, Bakıda piyadalar üçün yeraltı keçidin və Dövlət Neft 
Fondunun inzibati binasının, “Sınıq Körpü”, “Samur” və “Mazımçay” sərhəd-
gömrük keçid məntəqələrinin, Sumqayıt və Gəncə alüminium zavodlarının 
genişləndirilməsinin, Qəbələ şəhərinin içməli su təchizatı qurğularının, məcburi 
köçkün ailələri üçün Göy-Göl, Qəbələ, Yevlax, Ağcabədi, Mingəçevir və 
Goranboyda, həmçinin  Bakı şəhərinin  Müşfiqabad və Masazır qəsəbələrində inşa 
edilmiş çoxsaylı yaşayış evlərinin və digər obyektlərin tikintisində iştirak etmişdir. 
Evlidir,  2 oğlu var. Həyat yoldaşı ixtisasca pedoqoqdur, Bakı şəhəri, Nizami 
rayonundakı 129 nömrəli orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
işləyir, oğlanları isə “ASB” bankın və “Dəmirbank”ın ali təhsilli əməkdaşlarıdırlar 


