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Son yıllarda özelikle 
sosyal medyada 

takipçileri için gerçek 
anlamda bir ilham 

kaynağı olan ve onları 
harekete geçiren fitness 

koçu Gökçen Arıkan, 
hiçbir şey için geç 

olmadığının bir kez 
daha altını çiziyor.

‘Fit Anne’ 
motivasyonu

Spor, onun genlerinde var. Sporcu bir anne 
babanın çocuğu olarak dünyaya gelen 
Gökçen Arıkan, üniversite eğitimini de bu 

alanda tamamlayıp fitness eğitmeni olarak ça-
lışmaya başlamış. ‘Fit Anne’ olarak karşımıza 
çıkması ise iki çocuğunun doğumunun ardın-
dan gerçekleşiyor. Kendisinden sonra birçok 
fit anne ile karşılaştık ama o, spor disiplini, eşi-
nin objektifinden yansıyan muhteşem fotoğraf-
ları, sosyal medyadaki popülaritesi ve düzenle-
diği kamp programları ile bayrağı kimseye bı-
rakmıyor. Burcu Esmersoy, Ezgi Mola ve Pınar 
Sabancı gibi birçok ünlü ismin de kişisel antre-
nörü olan Arıkan, Türk kadını için gerçek bir 
motivasyon ve ilham kaynağı. Kariyerine Nike 
Master Trainer ve Lifestyle Fitness Coach olarak 
devam eden Arıkan ile bir araya geliyor ve me-
rak ettiklerimizi soruyoruz. 

O da her anne gibi…
Onu ‘Fit Anne’ olarak tanıdığımız için sor-

madan edemiyoruz. Hamileliklerinde kaçar kilo 
aldı, ardından nasıl bir program izledi ve anne 
adaylarına bu anlamda tavsiyeleri neler? Arı-
kan, “29 yaşında ilk hamileliğimde ‘Bana bir-
şey olmaz, kilo alırsam da veririm’ düşüncesiy-
le 24 kilo aldım. 84 kiloyla doğuma girdim. Bi-
rinci senenin sonunda 30 kiloyu verdim. Fakat 
bu süreç benim için de hiç kolay olmadı çünkü 
yaş 30 olduktan sonra spor yapıyor olsanız da 
metabolizmanız yavaşlıyor. Yediğiniz ve yaptı-
ğınız herşeyde vücudun verdiği tepki değişiyor. 
Hareketli yaşam sizi sağlıklı yapar fakat beslen-
me şekli herşeyden önemli. Bu süreçte şunu 
anladım, yaşam şeklinizi değiştirmediğiniz ve 
kafanızda hayattan beklentinizi çözmediğiniz 
sürece, sağlıklı beslenmeyi de yaşam şekli hali-
ne getiremezsiniz” diyor. 

“Bahaneleri bırakıyor, 
birlikte çalışıyoruz”
Hiç şüphesiz öncelikle bir kadın olarak ken-

di deneyimlerini ve yaşam tarzını öğrencileri-
ne aktaran Arıkan, her birini tek tek tanımaya 
ve onların hayatlarına en uygun şekilde prog-
ramlar hazırlamaya özen gösteriyor. “Öncelikle 
her öğrencimi yakından tanımaya çalışıyorum 
ve onların ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi bi-
liyorum. Güven ve inanç benim için herşeyden 
çok önemli. Öğrencilerim bana ve ben de on-
lara güveniyorum. Disiplin ve istikrar olursa so-
nuca ulaşmak çok kolay. O nedenle bahaneleri 
bırakıp mutlaka birlikte çalışıyoruz.” 

‘Fit olmak’ nedir?
Formda kalmanın ve fit görünmenin sırrı sa-

dece spor değil elbette. Bu anlamda Arıkan 
beslenmenin ve tüm bu disiplini bir yaşam tar-
zına çevirmenin altını çiziyor. “Herkese söyle-

diğim bir şey var ki spor ve sağlıklı beslenme-
yi zayıflamak için yapmayın. Yaptığınız spor ve 
yediğiniz besinler zaten sağlıklı bir hayat sür-
mek için. Sizler bu düşünceyle hayat tarzınızı 
değiştirirseniz fit de olursunuz. Ayrıca fit olmak, 
kemikler gözükünceye kadar zayıf olmak ya da 
hipertrofiye uğramış kaslar demek değil. Fit ol-
mak, nefes nefese kalmadan koşabilmek, vücut 
ağırlığını kaldırabilmek, kas ve eklem açıklılığı-
nın iyi olmasıdır. Boyunuz ve cinsiyetinize göre 
yağ-kas oranının sağlıklı değerler içinde  olma-
sı demektir.” 

 
Sağlıklı yaşam kampı düzenliyor!
GA Project adı verdiği bir haftalık spor 

kamplarıyla dikkat çeken Fit Anne, haziran 

ayında oldukça ilgi gören ilk kampın ardından 
05-11 Eylül ve 01-07 Ekim tarihlerinde de yine 
Antalya Belek’de birer kamp düzenliyor. Bu 
kamplar Türkiye’de bir ilk; “Tatil konseptinin 
içinde sağlıklı yaşam kampı” olarak tanımlıyor 
ve şöyle anlatıyor: “Sınırlı sayıda öğrenciyle ya-
pılan bu projede kişilerle birebir özel olarak il-
gileniyorum. Yoğun bir antrenman programının 
yanında her öğün sağlıklı gıdalarla besleniyo-
ruz. Verilen eğitimlerle sporu ve sağlıklı yaşamı 
hayatlarının içerisine nasıl sokmaları gerektiği-
ni öğreniyorlar. Her biri kısa süreliğine de olsa, 
doğru yapılan antrenmanlarla ve beslenmeyle 
vücutlarındaki değişimin farkına varıyorlar. Nor-
mal hayatlarına döndüklerinde de bu öğrendik-
lerini uygulamaya devam ediyorlar.”
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Kas içindeki güçlü 
ve fit görünümüyle 

kadınların hayran 
olduğu ‘Fit Anne’ 

aslında birçok anne 
gibi. İlk hamileliğinde 

24 kilo aldığını 
söyleyen Gökçen 

Arıkan “Çocuk spor 
yapmamak için bir 

bahane değil” diyor.

“Fit olmak, kemikler gözükene 
kadar zayıf olmak ya da 

hipertrofiye uğramış kaslar 
demek değil. Fit olmak, nefes 
nefese kalmadan koşabilmek, 
vücut ağırlığını kaldırabilmek, 

kas ve eklem açıklığının iyi 
olması demektir.”

Gökçen Arıkan stüdyo dışında, genellikle Belgrad 
Ormanı ve sahilde öğrencileriyle antrenman 
yapıyor. Burcu Esmersoy ve Pınar Sabancı ile sıkı 
bir şekilde çalışan Fit Anne’nin Robinson Club 
Nobilis’de düzenlediği ‘GA Project’ kampının ünlü 
katılımcılarından biri de oyuncu Ezgi Mola olmuştu.
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