
Hes@pta Aşk - Sinopsis 

Ankara’da üniversitede okuyan Ezgi ve Didem, Ezgi'nin sosyal medya üzerinden edindiği erkek 
arkadaşının (Mert) daveti üzerine, İstanbul’a gitmeye karar verir. 
  
Ezgi'nin kontrol delisi ve en az onlar kadar becerikli sosyal medya kullanıcısı annesinin (Handan) 
İstanbul’a gitmeleri için izin vermesi mümkün değildir, dolayısıyla kızlar bir plan yapar. Plana göre önce 
Datça’ya gidip Didem’in annesinde kalmak için izin isteyecekler, ardından bir günlüğüne gerçekten 
Datça’ya gidip orada bir haftada çekilebilecek kadar çeşitli fotoğrafı toplayacaklar ve İstanbul’da 
geçirilecek süre içerisinde de bu fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak Handan’ı idare 
edeceklerdir. Didem’in annesi Leyla rahat bir anne olduğundan, ona da birkaç günlüğüne Datça’da bir 
arkadaşlarında kalacaklarını söyleyeceklerdir. Anne Handan, Ezgi’nin Datça’ya gitmesine izin verir, fakat 
tek bir şartı vardır: Ezgi, ergen kardeşi Mustafa’yı da yanında götürecektir. Yapılacak bir şey yoktur, hızla 
hazırlıklıklar tamamlanır. Ezgi ve Mustafa, Datça’ya uçar.  
  
Didem, Datça’da onları beklemektedir. Datça’da geçirilen gün boyunca muhtelif kumsallarda denize 
girilir, yemekler yenir, tekne turu yapılır. Aslında zorunlu olarak yanlarına aldıkları ergen Mustafa, fotoğraf 
prodüksiyonu konusunda kızların işine bile yaramaktadır. Gerekli malzemeyi toparlayıp İstanbul uçağına 
binerler. 
  
Ezgi, Mert’e geleceğini haber vermemeyi tercih etmiştir, amacı ona sürpriz yapmaktır. Nasılsa düzenli 
olarak check-in yaptığı mekanlardan birinde olacaktır. Kafe bulunur, Ezgi Mert’in karşısına dikilir. Fakat o 
da ne? Mert kıza "kusura bakma ama sen de kimsin?" diyor. Ezgi çılgına döner. Bu büyük hayal 
kırıklığına ancak İstanbul’un hareketli gece hayatı ilaç olabilir. Mustafa, uçakta tanıştıkları, özellikle 
Didem’in gıcık olduğu fakat yaşadıkları otel krizinden sonra mecburen hostelinde kaldıkları Numan’a 
bırakılır ve kızlar kendini sokağa atar. Bu şehrin gece hayatı, gerçekten de anlatıldığı kadar vardır. 
  
Bizimkiler sabaha karşı hostele vardıklarında onları bir sürpriz bekler: Mustafa odada ve hostelde yok. 
Ezgi'nin ergen kardeşi, kimseyi tanımadığı bu şehirde ortadan kaybolmuştur. Kızlar ikinci sürprizi, ablası 
Ezgi'nin buraya gelmesini sağlayan Mert’in sosyal medya hesabını yöneten kişinin de Mustafa olduğunu 
anladığında yaşar. Mert gerçekten vardır; fakat bir de Mert'in fotoğrafları ve başka bilgilerinin paylaşıldığı 
ve Mustafa'nın kontrolünde olduğu ortaya çıkan bir hesap vardır.  
  
Sahte hesap konusunu merak eden Mert’in ve kızlara – özellikle de Didem’e – yardımcı olmak isteyen 
Numan’ın da dahil olduğu ekip, bir yandan kayıp kardeşi bulmak, bir taraftan da Ankara’daki Handan'ı 
idare etmek zorundadır.  


