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1958 yılında İstanbul’da doğan F.Fazıl Sağlam 1977 yılında 
Sarıyer Vehbi Koç Fakfı Lisesi Fen Bölümünden mezun oldu.
 
Profosyonel hayata 1982 yılında ilaç sektöründe başladı. 
1985 - 2010 yılları arası Pfizer’de çalıştı. Tıbbi Satış ve Tanıtım 
Mümessili olarak başladığı görevine Ticari İlişkliler müdürlüğü 
ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu süreçlerde 
devamlı öğrenen, farklı takımların oluşturulmasında görevler 
alarak ilişklilerde deneyimler kazandı. 

2011 yılında Adler İnternational Learning Koçluk okuluda 
Koçluk temel eğitimlerini tamamladı. Koçluk yolculuğunda 
daha derinleşmek, zenginleşmek ve kendini geliştirmek 
amacıyla Adler’de Practicum süreclerini başarı ile tamamladı. 

“İlişki ve İletişim Koçluğu”na odaklanan, Şiddetsiz İletişim 
(NVC-Non Violent Communication) Sertifika Programını 
tamamladı ve NVC Facilitatör ünvanı aldı. Bu model ile 
koçluklarını zenginleştirdi.
 
Mayıs 2014 tarihinde Business Coaching Advantage (İş 
Koçluğu Sertifika) programını bitirmiştir. Sonrasında koçlukta 
devamlı öğrenme ve gelişme değerine katkı sağlamak ve 
daha da zenginleşmek için Leadership Coach’s Advantage 
programını tamamlamıştır. 

Bireysel koçluğun yanı sıra kurumlarda takımlara katkı 
sağlamak amacı ile 2018 yılında House of Human’da ICF 
onaylı Takım Koçluğu sertifikasyonunu programını başarı ile 
tamamlamıştır.
 
F.Fazıl Sağlam koçluk yolculuğunda insan odaklı 
yaklaşımların bireysel ve kurumsal alanda yarattığı pozitif 
etkinin inancını yaşamaktadır. Bu amacı daha geniş kitlelere 
ulaştırmak amacı ile Submarine Derin ve İleri Koçluk ve 
Eğitim şirketi bünyesinde Eğitimcı& Yönetici ve Takım Koçu 
olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra iş hayatında orta ve üst 
kademe yöneticilere bireysel koçluk yapmaktadır. Temel 
koçluk felsefesi olarak her bireyin eşsiz, mükemmel ve 
yaratıcı olduğu inancıyla hareket ederek kişilerin 
farkındalıklarını artırmayı amaçlayan bir yaklaşım 
izlemektedir. Kişinin kendi liderlik becerilerini hayatlarının 
bütününe uygulaması için cesaretlendiren ve destekleyen bir 
yaklaşım sergilemektedir.Kurumların ihtiyaçları 
doğrultusunda programlar hazırlamakta ve hizmet 
etmektedir. 

F .Fazıl Sağlam evli ve bir çocuk babasıdır. 


